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Editorial

Literatura română
și „complexul
Cărtărescu”
un editorial de Adrian Alui Gheorghe
Iniţial am vrut să pun sub titlul de mai sus
pur şi simplu semnătura, lăsînd pe fiecare să înţeleagă ce o vrea din
alăturarea celor două sintagme ...! Apoi am considerat că e nevoie, totuşi,
de cîteva „tuşe” care să explice alăturarea sintagmelor. Pentru că există, e
de domeniul evidenţei, un „complex Cărtărescu” care se manifestă în
spaţiul public de la noi fie prin contestare violentă, vulgară adesea, fie prin
exerciţiu critic care exclude orice alt nume din orizontul literar actual, fie
prin judecata pripită care face un hibrid din biografie, operă & anecdotică
publică, pentru uzul cititorilor de jurnale sezoniere (vezi apetenţa pentru
lectura „Levantului” a unui fost preşedinte, speculată de presa noastră).
Mircea Cărtărescu este scriitorul român care trăieşte dezinhibat într-o
Europă saturată de cultură, de literatură, în care cititorul cu cît este mai rar,
cu atîta este mai pretențios și ... prezumțios. Că a fost susţinut de instituţii
publice pentru promovarea în exterior, că a fost promovat de Nicolae
Manolescu ca produs „de lux” al „Cenaclului de luni” ...? Fiecare cu şansa
şi conjunctura lui favorabilă, exclud „coteriile” la acest nivel, susţin ideea
subînţeleasă că marea cultură, la un anumit nivel, nu se face nici cu
aranjamente, nici cu amabilităţi.
Am văzut contestări zgomotoase, violente, ale lui Mircea
Cărtărescu, om & operă. Dar cu cît sînt mai violente şi mai „argumentate”
contestările, acestea sînt cu atît mai puţin credibile. Dacă e contestat, e
vorba mai mult de o sumă de umori a celor care au ratat urcarea într-un
ipotetic tren şi de jos fac semne ameninţătoare, proliferează insanităţi la
adresa celor care au urcat şi care se îndreaptă spre ţinte mai îndepărtate.
Oricum, un artist ieșit în arenă devine o țintă vulnerabilă în fața oricui,
oricine poate arunca piatra la adăpostul ... dreptului la opinie. Deși
„democrația” în domeniul valorizării culturii este exclusă.
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Dacă e citit? În condiţiile în care cititorul adevărat de azi e mai greu
de depistat decît pe vremuri spionul sovietic, e dificil de spus care este cota
reală a unui scriitor. Vorba lui Grigurcu: „Cît mai avem snobism, o să mai
avem o piaţă de carte”. Căci măcar din snobism, tot e bine să spui că
tocmai ai trecut de pagina şaptezeci a „Solenoidului” ...!
Recent, într-un excelent interviu din „Euphorion”, Cărtărescu se
îndoia de ideea de succes literar, azi. Fiindcă sîntem, trebuie să
recunoaştem, la „un final” de istorie. Are îndoieli, e scriitor viu. De asta, în
lipsa mizelor „practice”, într-o lume „în deconstrucţie”, artistului nu-i mai
rămîne decît să mizeze decisiv pe sensul moral al artei sale. Și pe cel
estetic. În acest sens, din acelaşi interviu reţin o excelentă diagnoză a lumii
noastre literare: „E o lume literară tăiată ca o maioneză care nu se leagă. În
ultimii ani am asistat la o malignizare sau rinocerizare a ei: nuclee de
putere autarhică şi persoane care şi-au uitat principiile de altădată şi care
manipulează evenimentele literare pe faţă, cu un cinism al puterii de
neimaginat în perioadele anterioare. Speranţa nu mai e în instituţii, ci în
autorii independenţi, devotaţi artei lor, care nu fac politică literară. Îi văd
interferând pe Facebook, îi văd de asemenea în reviste, mai ales cele din
provincie, care nu şi-au pierdut credibilitatea. Cred că momentul în care sa accentuat degringolada în cultura noastră a fost cel al distrugerii ICR în
2014. De fapt, lovitura politică de atunci a atins edificiul nostru cultural
direct în inimă. Nu ne-am revenit încă şi mulţi ani n-o vom face. Pentru că
ICR în vremea lui Patapievici n-a fost doar o instituţie culturală modernă şi
ireproşabilă, ci şi dovada că se poate. Că, dacă vrem, putem fi o ţară
normală. Pentru asta a fost distrus.” Trebuie să recunoaştem, şubrezirea
instituţiilor într-o societate, este primul pas spre destructurarea acelei
societăţi. Iar veselia „deconstructorilor” este, întotdeauna, suspectă. Opera
şi scriitorul, în virtutea apartenenţei la o limbă şi la o naţie, sînt,
dintotdeauna şi entităţi civice. Mircea Cărtărescu, prin ieşirile sale publice,
din ultimii ani, s-a dovedit lucid, european şi ... român. Mult mai român
decît alţii care îşi înfăşoară în tricolor cărămida cu care se bat,
demonstrativ, în piept. Şi se ştie, valoarea unei opere este ea însăşi o marcă
a ... patriotismului.
Mircea Cărtărescu a împlinit, incredibil, 60 de ani. Pentru poetul
„veşnic tînăr” e doar o etapă.

Piatra Neamţ, iunie 2016
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Poeme de
Liviu Antonesei

Klaus Elsberg
Zburător fără voie cale de nouă etaje,
o pată enormă de sînge pe asfalt.
Așa cum mai tîrziu, roșcovanul Rolf,
de bună voie și nesilit de nimeni
a plecat în eterna sa logodnă…
Zi după zi, Cercul Poeților Dispăruți
sporește. Ca și cel al călăilor –
cu voie sau fără voie, de o cruzime
nemăsurată sau blînzi ca niște căprioare
văzute cîndva la intrarea în podișul de aici…
De ce acum, de ce aici, pe aceste calme
și aspre tărîmuri, acest gînd? Cînd soarele
nici măcar nu se arată. E o dimineață
născîndă, o zi în auroră, poate e vremea
propice unui asemenea gînd…
Și mai departe, gîndul că poezia nu arde,
nu e combustibilă și cel simetric, al
călătoriei călăilor spre desăvîrșita uitare.
Dinspre munți, dinspre sărata mare,
se anunță un nou răsărit.
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Păsări și zboruri…
Mai puțin cîrdurile de vrăbii și rîndunici,
păsările de aici se prezintă una cîte una
la întîlniri, un fel de agenți secreți la raport.
Pasărea multicoloră cu gîtul lung
de la început, cocoțată pe cornișa
hotelului din față, emițînd un tril
obsedant. Și obsesiv, îmi sună mereu
în minte…
Pescărușul care se rotea ieri
în jurul vaporului nostru,
dovedind în fine că există,
dar neașezîndu-se o clipă pe punte
sau pe malurile apropiate.
Nu, nu era după numele hotelului,
Un albatros cu grele aripi…
Porumbelul de acum, bînd apă
liniștit la marginea piscinei,
zburînd lent spre o creangă de platan
și revenind la marginea apei…
Ipostaze ale zborului solitar
La bravele ființe de cîrd –
poeți ai altor rase…

Nu voi vedea…
Pentru că femeile sînt mereu împreună,
tribul lui Israel pare cel mai numeros.
Pe bărbați, aproape nu-i zărești,
își plimbă solitari pălăriile departe de apă…
Frumoase, în chip diferit, sînt toate,
6
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de la bunică la cele trei nepoate, trecînd
prin puzderia de soții și fiice…
o nimphetă de vreo treisprezece ani
e bobocul pe care regret că nu-l voi vedea
preschimbîndu-se într-o exotică floare.
Dar îmi pot închipui asta!
Așa sporește lista regretelor mele de aici,
din această vremelnică întrupare.

Imaginea zborului…
E prea matură pentru Coliba unchiului Tom,
dar măcar citește cărți, nu romane roz,
nici nu butonează vreun telefon, o tabletă.
În rest, nimic nu-i poți reproșa,
tolănită lenevos în șezlong – de lemn,
nu de plastic!
Din contra, buzele discret senzuale
fac aluzie la ceva nesfîrșit,
nesfîrșit de cald și de tandru.
Nu, nu e singură, dar nici n-aș spune
că e însoțită! E o chestiune de clasă…
Se ridică, merge la marginea bazinului
și zboară prin soarele blînd înserării.
Luminoasă ca un arc voltaic,
Elansată ca arcul unei puști cu lunetă.
Frumusețea se va petrece cîndva,
dar zborul acesta e întipărit în veci
pe retină!
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Levitație…
E plecată în vizită la lighioanele mării
și multele reptile aduse din pustiuri –
o, curiozitatea ei nesfîrșită
explodînd în toate direcțiile!
O văd parcă plutind pe deasupra
asfaltului fierbinte – nu, ea nu merge,
mai degrabă, levitează cumva…
Din clipă în clipă, va trece colțul
și un zîmbet i se va întinde
pe față, spre soare, după trecerea
umbrei din holul hotelului –
sau, poate, îmi va zîmbi,
cu toate vietățile mării
și ale nisipului în memorie.
În memoria sa, în memoria mea,
deși nevăzute, s-au întipărit.

Eternitatea unei clipe
Pe această insulă a vechilor nuanțe,
în Sissi simți cel mai bine
diferența dintre soare și umbră –
fie că mergi pe partea protejată
a străzii, fie că intri într-o taverna
pentru o adevărată cafea cretană,
adevărată pînă în vîrful unghiilor.
Și paharul rece de apă…
Nu am încercat niciodată să aflu
legătura cu frumoasa sang noble
din Împărăția pierdută –
Împărăția bunicilor mei, pe care tata
n-a izbutit s-o mai prindă
8
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și s-a născut într-un Regat
care avea să mai dureze două decenii.
Dar și Minos, și Athena, și Roma,
și însuși Bizanțul pierit-au…

Scriu ziarele…
Heraklion Today scrie:
„Cumplita crimă din Hersonissos –
Într-un hotel din oraș, un caniș pătat
și un motan persan și-au ucis
stăpînii în propriile apartamente.
Acestea era vecine, iar balcoanele
alăturate au facilitat fapta
sîngeroșilor criminali…
Două săptămîni după dubla crimă,
asasinii au continuat să trăiască
liniștiți acolo, ca și cum nimic grav
nu s-ar fi întîmplat. Un turist
din hotelul de vizavi spune
că vedea deseori pe chipul cîinelui
un sentiment de vinovăție
și asta l-a determinat să alerteze
administrația și poliția.
Fapta n-a putut fi descoperită
mai devreme pentru că victimele
au continuat să meargă la slujbele lor
și post mortem. Cercetările continuă.”
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Două selfiste pe marginea piscinei…
Oamenii de știință au constatat că mania selfie
dezvăluie grave tulburări ale mintii –
iar fabricanții au produs dispozitive
de prelungire a brațului, să se poată
autoservi pînă și ciungii…
Îi vezi pretutindeni cu brațe metalice
și aparatele la capăt autoservindu-și
pozele de neuitat ale vacanței.
Pe marginea bazinului, două fete –
nu-s hotărît daca sînt la lucru,
în vacanță sau îmbină utilul și plăcutul –
se pozeaza în posturi blînd sau intens
provocatoare și rîd apoi vag isteric.
Trupuri elastice, frumos bronzate
și un aer comun de proaste-n tîrg.
Misterioase sînt căile…
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Trecerea prin vârste*
un eseu de Vasile Spiridon
În ultimele patru decenii, Gabriel Chifu a
acumulat, ca orice veritabil poet, vârste, lecturi și
stări lirice semnificative pentru evoluția sa
creatoare. Toate acestea au fost „tran-spuse”
recent în cuprinsul antologiei „Papirus”. La un
moment dat, poetul își face un fel de bilanț
existențial: „am dat pagină cu pagină iubirea
insomnia spaima/ plictiseala delirul zădărnicia, pe
care le-am încercat,/ le-am scris le-am citit le-am
trăit,/ e clar locul meu nu-i aici. dar unde?/ e
undeva?” (bastonul de orb). Crescut într-un oraș
fără ieșire la mare, dar cu deschidere spre Dunăre,
Gabriel Chifu și-a întipărit definitiv încă de copil cursul fluviului în suflet,
nu numai ca referinţă afectivă permanentă, ci și ca reper scriptural,
deoarece el se simte înrolat între virgulele unei sintagme pierdute: „sintaxa
își face de la sine regulile/ aidoma unui fluviu care-și croiește albia leneș”
(artă poetică). Astfel, curgerea heraclitică îl salvează de poticnelile
consonantice, de lipsa armoniei vocalice și de plutirea rătăcitoare a
virgulelor pe valuri.
Numai dorul de ducă și necesitatea spațiului vital, întreţinute în mod
expres, pot atenua dependenţa de locul obârşiei. Cert este că depărtarea nu
înseamnă ruptură, dar nici distanța nu este vindecătoare de nevroze.
Gabriel Chifu este conștient că drumurile, oricât de multe și încrucișate ar
fi, ajung de obicei în impas și de aceea le încarcă de rost, le ia în seamă
conturul și semnele urmelor. În fond, poetul nu tânjeşte de-adevăratelea
după depărtări, pentru el veritabilele călătorii pline de rod fiind ale minţii
şi, mai presus de orice, ale artei punerii gândului în expresie poetică
potrivită.
Prin reperele spaţio-temporale trasate, nu se recompune neapărat o
atmosferă cu atitudini şi gesticulaţie specifice unei deplasări pitorești sau
exotice, ci se caută asemănări, dovezi ale existenței viabile, avatari.
Singurii avatari pe care îi refuză Gabriel Chifu sunt aceia marcați de
existența socială: „mașina infernală/ mașina luʼ pește,/ mașina de
frământat. [...] făcând din mine ceea ce dorea –/ întâi un pionier cu cravată/
11

care caută într-o groapă/ o stea,/ apoi un iepure-cârtiță cu carnet/ bun doar
pentru viața în galerii, întunecată,/ și apoi, un pește înotând în spaimă ca-n
apă:/ toate, avataruri pe care le-aș ucide fără niciun regret” (mașina luʼ
pește, roșia apocalipsă). Gabriel Chifu nu evită „ocazia” socială şi politică
a vremii în care scrie, dar poezia sa este ocazională numai în cunoscuta
accepție goetheană. Dincolo de înregistrarea oricăror simptome specifice
regimului comunist se află „ocazia” existenţială. Prin urmare, o astfel de
poezie nu este și nu poate fi îngust databilă.
Pentru eul liric, dacă lumea reală este finită şi duce inexorabil la
extincție, lumea ficţională se constituie într-o altă lume – una care lasă
întreagă libertatea zborului imaginativ, deși acest fel de zbor poartă cu sine
şi gândul limitării omenești. Fărâmițarea și anemierea peisajului real prin
chiar inflaţia de multiple „realuri” şi îngustarea locurilor de trecere
accentuează replierea asupra sinelui și dorința de cuprindere și cunoaştere
prin oglindire. Locul specular ideal pentru șezut și plâns babilonian „pe
malul fluviului mântuitor” ar fi de găsit la râul Gama: „el curge prin
ținuturi cu lună și soare,/ cu iarnă și vară/ și ajunge să se verse în chiar
locul/ de unde izvorăște./ albia lui e în formă de cerc./ fiecare val este
primul/ și fiecare val este ultimul./ deci nu există primul și ultimul./ [...]/
putem despărți la el moartea de nașteri? nu./ în aceeași clipă este izvor, dar
și râu puternic, dar și/ râu care moare [...]/ în aceeași clipă se naște,
viețuiește și moare!/ totul i se întâmplă în aceeași clipă!/ anotimpul vară și
anotimpul iarnă le trăiește în aceeași/ clipă. soarele și luna îl bat în aceeași
clipă./ ieri, azi și mâine le trăiește deodată!” (râul Gama) Toate bune și
frumoase pentru cel doritor să zărească nezăritul, numai de-ar fi ele aievea:
„... o, nu dau două parale pe descrierea râului Gama/ dacă el este
imaginar,/ fără efect asupra realului./ abstracțiunii îi cer să lase urme/ în
carnea mea asemenea” (Ibidem). Într-o paranteză fie spus (din partea
poetului), pentru un „vânător de minuni în cotidian” care dorește să fie
răpit de un spațiu din altă realitate și e de găsit dincolo de marginile sale,
acestea nu sunt decât „(întâmplări lirice cu sensul pe jumătate/ dezvăluit,/
aidoma unor ființe/ jumătate formă și jumătate intenție)” (viață lirică). Din
păcate, „misterul și miracolul oamenilor au viața/ neînchipuit de scurtă”
(poemul tatălui, al fiului său și al fiului fiului său; poemul tatălui) în orice
ținut, oricât de misterios ar fi el.
Gândul funebru își face și el apariția cu toată recuzita sa
implacabilă şi provocatoare de neliniști, indiferent dacă o anumită vârstă
este de cumpănă ori nu, dar cu moartea mereu pândind de după colț și
luată drept blazon al destinului. Preocupat de un viitor pe care nimeni nu îl
mai garantează şi nu-l mai anunţă decât prin scenarii apocaliptice iterate,
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poetul îl recuperează pe cel mai definitoriu dintre toate scenariile – acela al
morții. Cu înțeleapta bufniță asumată ca emblemă a versurilor sale și egal
cu sine însuși, Gabriel Chifu oficiază simfonice iniţieri, sub semnul
thanatic, limbajul său păstrând mereu o tensiune lirică înaltă. Trecerea prin
vârste și moartea îşi pierd orice trăsătură accidentală şi intră incidental în
(in)voluția firească a fiinţei: „Trece pe stradă o femeie între două vârste./
poate i-a murit cineva, poate i s-a născut” (dimineață de mai). Indiferent de
ce vârstă ar ține, moartea servește oricând de relansator textual existențial,
ca măsură a toate și a tot.
Împrejurarea biografică dramatică a pierderii brutale a mamei la
vârsta critică și suspendată a adolescenţei declanşează o acutizare a
sensibilității și o presimţire precoce a morţii, odată cu reprezentare
concretă a finitudinii omenești și cu sentimentul înrudirii cu lumea de
dincolo. Moartea mamei prevestește propria dispariție, dar sentimentul
continuității vitale este recuperat pe filiera paternității: „fiul meu întreabă:/
ceea ce caut cum să găsesc?/ [...]/ în anul 2013, primăvara, el, fiul meu, a
găsit cheia pe care o/ pierduse în anul 1953, vara, tatăl meu era ruginită/
dar mai mergea, a deschis cu ea ușa” (poemul tatălui, al fiului său și al
fiului fiului său; poemul tatălui). Desigur, poezia lui Gabriel Chifu este
gravă şi traversată de nelinişti firești, dar nu capătă deloc tușe întunecate.
Întrebările ultime pe care şi le pune poetul se rostesc pe portativul generos
al seninătăţii, al unei înţelegeri calme a dispariției.
Retrospecţia și prospecţia devin practic zadarnice, din moment ce, la
răscrucea destinală, nu mai există direcțiile înapoi şi înainte, jos sau sus.
Din această plecare în patru zări deodată, un singur punct, de o concentrare
şi implozie impresionante, ar i-ar putea traduce poetului starea de fericire,
pe drumul pardosit cu prăpăstii ce îi fuge de sub picioare, așa după cum
aflăm dintr-o altă paranteză, pusă sub semnul întrebării: „(ce-i fericirea
oare, punctul unde călătorul, drumul,/ și destinația devin totuna?)” (poem
despre fericire).
Meditațiile și rostirea poetică a lui Gabriel Chifu sunt făcute cu
privirea ațintită spre marile teme ale poeziei dintotdeauna („totul scris și
rescris. citit. trăit. punct” – cuvântcorpcosmos). În prezentul comentariu la
Papirus (poezii 1976–2015) nu am făcut decât să ating doar un aspect ce
ține de exercițiile de finitudine ale trecerii prin vârste, marile teme fiind
puse lămuritor în evidență în prefața și postfața cărții. Modul în care îşi
răspund vârstele poetului trecut prin etape creatoare depune mărturie
despre consecvenţa şi echilibrul unei voci lirice autentice. Aduc în sprijin o
afirmație a Irinei Petraș: „Gabriel Chifu pare să fi găsit tonul potrivit
pentru a împăca rezistenţa la experiment şi răzvrătire a poeziei de ieri cu
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rezistenţa poeziei de azi la sentiment şi înfiorare. Reuşita poeziei sale e
facilitată şi de fireasca extenuare a celor două rezistenţe, compromisul de
bună calitate lucrând discret, dar sigur în ambele teritorii. Poemele lui
Gabriel Chifu ştiu să fie proaspete şi extrem-contemporane, asumând
deschis emoţia, sentimentul; altfel spus, fizica nu e trecută cu vederea, iar
metafizica informează discret înţelegerea. Căci a înţelege e verbul obsesie al poemelor sale” (Vitraliul și fereastra. Poeți români
contemporani, Ed. Școala Ardeleană, 2015, p. 128). Recitirea poemelor lui
Gabriel Chifu în curgerea lor cronologică de peste patru decenii dă o
paradoxală impresie de noutate veche sau de... veche noutate. Filele
antologiei foşnesc a papirus foarte bine păstrat.

* (Papirus, poezii 1976–2015, Ed. Paralela 45, 2016,
prefață de Dan Cristea și postfață de Răzvan Voncu)

14

Interviu

Invitatul revistei

„Dacă jurnalistica mi-a demonstrat
că nu poți scrie bine decât despre
ceea ce știi bine, poezia mi-a
demonstrat că poți să scrii și despre
ceea ce ai vrea să afli, despre ceea
ce nu știi‟

„Da, în România e încă tendința asta de a privi cu
suspiciune un scriitor care se ocupă de mai multe
genuri... ”
- Robi, dragă, de mult plănuim să ne vedem pe îndelete, și să
vorbim ce n-am vorbit, dar uite că ne întîlnim numai ocazional și tot pe
fugă. Acuma, cu interviul de față, tot asta facem. Eu te invit pe la mine, la
Piatra-Neamț, tu mă inviți pe la tine, la Timișoara, dar nu ajungem
15
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niciunul nicăieri. O veni și vremea aia! Deocamdată spune-mi ce-i cu
ultimul tău volum de poezie, de la Cartea Românească, ce e cu titlul ăsta
așa de.... existențial, Puțin sub linie? Vine direct după Moartea parafină,
alt titlu rezonant, scos în 2010. E poezia ta una... existențialistă? Există o
”linie” a vieții pe care o exprimi liric, ”deasupra” sau ”dedesubt”, are
legătură poezia ta cu ce ți se-ntâmplă?
- Dragă Adi, ne vom întâlni în București, bineînțeles, ca doi
provinciali ce suntem. Vom bea o bere, două, iar pe la a treia și vom
concluziona, ușor pleoștiți, că tot acasă e mai frumos și mai bine. Auzi,
întrebarea ta... existențialistă la noi îmi aminti de o carte haioasă a lui
Marin Sorescu, Viziuneavizuinii, în care există, nu știu dacă o mai ții
minte, o poezie foarte mișto, pe care am crezut că am uitat-o. Dar nu, iată
că mi-o mai amintesc, și sună cam așa: "Existenţialei Miţa/ I-a rupt
trăznetul rochiţa,/ Cum făcu, cum nu făcu/ Că-n furou rămase, tu!// Asta îi
mări-ndoiala/ Miţei existenţiala,/ Acest fapt incoerent/ Azvîrlind-o-n
transcendent." Cam cât de serios vrei tu să-ți răspundă Robert
existențialu’, după asta, a lui Sorescu? Vrei să ne râdă cititorii? Să
recunosc că poezia mea e lipită de propria-mi viață și că nu pot scrie decât
despre ceea ce mi se pare că știu din propria experiență? Să zic că, de fapt,
mai toți poeții se ocupă, într-o formă sau alta, de cartografierea și sondarea
propriei lor existențe, chiar și atunci când scriu la persoana a III-a? Să mai
adaug, totuși, că avem imaginație, care interferează permanent cu memoria
și, deseori, o “perturbă” serios, o “deturnează” spre folosul literaturii?
Bine, domnule Romila, recunosc: tot ceeace am scris în Moartea parafină,
în Puțin sub linie, ba chiar și în celelalte cărți pe care le-am semnat, poate
fi folosit, cu puțină imaginație, împotriva mea!
- Există o pronunțată latură concretă a textelor tale. Refuzul
acrobațiilor de limbaj e un refuz al emfazei, al falsului, e acest refuz o
apropiere de adevărul trăirii, pe care metaforele l-ar masca? Titlul
volumului tău de debut, din 1994, e Firește că exagerez, cumva, în
contrareplică la astea.
- Eh, la 24 de ani, când am debutat, eram jucăuș și nu știam prea
multe. Deși, poate, intuiția, nu cred că îmi lipsea. E vârsta aia la care
miroși a... castravete. A proaspăt. Și îți dă mâna să exagerezi, să o iei pe
miriște. Cu timpul, lucrurile se mai schimbă. Devii mai... nucă. Dacă ai
baftă, una de cocos. Altă aromă, altă... tărie. Mă întreb dacă nu cumva
atâția ani de presă scrisă nu mi-au influențat scrisul, nu l-au demetaforizat,
nu l-au descărnat de, cum spui tu, aceste acrobații de limbaj.Sigur da! Știi,
în jurnalistică nu merge cu floricele, cu volute, cu bătăi în șaua iepei.
Acolo e totul direct, iute, pe șleau. Poate că modul acesta de a vedea și
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aborda lucrurile, nelanguros, fără eschivă, cum e în presă, să mă fi adus
aici. Dar nu scriu relatări impersonale, nu dau știri despre mine, ci caut să
găsesc cuvintele în care să comprim o faptă, un gest, o întâmplare, o stare,
și să creez, apoi, un tip de tensiune între acele cuvinte. Nu e nicio schemă
matematică acolo, nu e nicio... strategie, ci intuiție și, apoi, puțin meșteșug
(elimin tot ceea ce cred că n-are importanță în textul respectiv). O poezie
trebuie să însemne și o surpriză pentru cel care o citește. O surpriză în...
ascendență, care crește o dată cu textul. Crește textul, crește și inima.
- Ai publicat cărți foarte diverse: interviuri (A cincea roată,
Narațiunea de a fi. Robert Șerban în dialog cu Șerban Foarță), articlerie
(Ochiul cu streașină), chiar proză (Barzaconii). Faci și o emisiune pe
care mulți o urmăresc cu interes, când o prind, ”Piper pe limbă” (mi-ar
plăcea să răspund o dată invitației tale de a veni în ea). Cum te definești,
ca intelectual, ca scriitor? Ești poet, jurnalist, critic de artă sau mai
degrabă un polimorfist al textului? Trebuie să fie un scriitor centrat pe un
gen, ca să se legitimeze, public? E televiziunea un mediu propice
scriitorului?
- Mă gândeam să răspund că atunci când fac poezie sunt poet, când
scriu în presă, sunt jurnalist etc. Dar îmi dau seama că mintea și inima nu
pot fi... nișate atât de strict, că nu poți departaja microscopic o preocupare
de alta. Când vorbesc la o expoziție de artă vizuală o fac și din perspectiva
celui care scrie poezie, dar și a celui care a muncit, atâția ani, ca jurnalist
de... cotidian, cât și a omului căruia îi place să colinde muzeele sau
galeriile de artă, care citește cărți despre artă. Când mă instalez într-o
cafenea cu gândul să așez pe hârtie o poezie, două, trei, câte-or fi, dacă or
fi, privesc lumea din jurul meu și cu ochiul avid după amănunte...
nelalocul lor, după o lumină care valorizează un contrast, o pată, o muscă,
nu numai chipul pistruiat al unei roșcate. Suntem ceea ce știm și, uneori,
ceea ce am vrea să știm. Scriu pentru că sunt curios să descopăr. Iar dacă
jurnalistica mi-a demonstrat că nu poți scrie bine decât despre ceea ce știi
bine, poezia mi-a demonstrat că poți să scrii și despre ceea ce ai vrea să
afli, despre ceea ce nu știi. Uneori, adevărul apare chiar în timp ce scrii.
Mă rog, zic și eu adevărul, dar trebuie privit cu relaxare acest cuvânt, mai
ales că e vorba despre un adevăr personal, al unui ins. Prin urmare, e, mai
degrabă, o... perspectivă, decât un adevăr. Iar perspectiva se schimbă în
același timp cu omul. Adică, permanent! Da, în România e încă tendința
asta de a privi cu suspiciune un scriitor care se ocupă de mai multe genuri.
Cică n-ai cum să scrii bine și proză, și teatru, și critică literară. Asta-i
gândire clișeistică, a unor miniți comode, care nici măcar nu mai citesc, ci
dau verdicte din vârful buzelor. Nu poți fi și prozator, și poet? Ba, sigur că
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poți, nu-ți trebuie certificat de la nimeni. Scriem fiindcă ne place și fiindcă
e harul nostru, nu e nevoie de bilete de voie. Uneori, ne exprimăm
maicoerent prin proză, ea e formula care merge la un moment anume. Altă
dată, simți că în patru versuri rezolvi o obsesie... Fac televiziune de 16 ani
și aș mai face. În primul rând pentru că am la îndemână un important
vehicul – un fel de papamobil – cu care pot aduce în fața publicului
oameni pe care îi admir. Scriitori, majoritatea. Scriitomobil. E mare lucru,
într-o perioadă rea pentru cultura scrisă, să poți promova scriitori, să poți
face campanie lecturii și cărților. Apoi, cred că știu destule despre lumea
literară, despre oamenii care i-au dat și îi dau corp, despre cărțile lor, încât
să pot... ține un dialog ce are ca intrigă literatura. Am mai spus-o: scriitorii
sunt cei mai buni interlocutori (inclusiv pentru televiziune), fiindcă au
cuvintele cu ei. Și fiindcă au un tip de sinceritate care îi face nu doar
credibili, ci și spectaculoși. Or, se caută spectaculosul la TV, nu?

„Am fost și optzecist întârziat, și nouăzecist, și
douămiist mai iute de picior. Poate că sunt nouăzecist,
dar cred că unul atipic”
- Ai absolvit și politehnică, și istoria artei, din câte știu, ești editor,
dar și om de televiziune și manager cultural. La poezie cum ai ajuns? Cum
de n-ai făcut mai degrabă filologie?
- Aici am un răspuns... standardizat: am făcut ce-a făcut tata. El
fiind scriitor, scria, așa că l-am imitat și eu, încă din copilărie. Apoi,
văzând că e plăcut să așterni cuvinte, să ai și niscai succes (atât la școală,
cât și la fete), să îți facă chiar bine (inclusiv în sens terapeutic), m-am luat
în serios. Adică, am tot scris, am mai și publicat... Am vrut să merg la
Filologie, după liceu (adică, în 1989), dar părea că ai mai multe șanse de....
supraviețuire ca inginer.Am vrut să mă las de câteva ori de Politehnică, dar
m-au rugat părinții să o duc până la capăt. Și cum sunt singur la părinți și
mândru-n toate cele, i-am ascultat. Istoria artei am făcut și pentru ca să mă
constrâng să citesc o serie de cărți care mă interesau, dar pentru care nu
îmi găseam timp. Așa, am fost obligat de context (am dat examene, am
susținut referate, mi-am dat licența) să o fac și mi-am limpezit câteva zone
cețoase. Îmi place enorm arta vizuală, când merg într-un oraș caut galeriile
și muzeele prima dată. Or, mi-am dorit să știu și mai bine cum să privesc o
lucrare de artă. Și, poate, chiar lumea în care trăiesc.
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- Te vezi prins în vreo generație, în vreo paradigmă literară? Ai fi
nouăzecist, la o evaluare convențională, te simți așa? Ce crezi despre
generaționism și necesitatea unei înregimentări în... ceva?
- Nu-mi bat capul cu asta, zău. Am fost și optzecist întârziat, și nouăzecist,
și douămiist mai iute de picior. Dacă celor care scriu istorie și critică
literară le folosește încadrarea unui scriitor într-o generație sau alta, să o
facă. Poate că sunt, prin datele biografice – cea a nașterii, cea a debutului
în literatură – nouăzecist, dar cred că unul atipic. Am zis-o! Toți vrem să
fim atipici și altfel decât restul, nu? În pluton, dar îmbrăcat în portocaliu
fosforescent... De fapt, nimeni nu vrea, de bună voie, să fie înregimentat,
dar se lucrează cu astfel de categorii, n-avem ce face. Sunt născut în 1970,
deci sunt șaptezecist!
- Cum e viața literară la capătul vestic al României? Faceți aici un
festival anual prestigios, există o universitate și nume mari de scriitori, pe
care-i citim peste tot. O simți mai efervescentă ca ”la centru”, la
București? Care-i relația între provincie și centru, între margine și centru,
mai precis?
- Bucureștiul e, de parte, orașul cel mai cultural. M-am întors
recent din el, am stat o săptămână, i-am simțit pulsul, e puternic și rapid, nai cum să nu recunoști, chiar dacă vii din... fruncea țării, nu? Însă și
Timișoara are o ofertă culturală tot mai bogată și variată. Da, am ajuns la
ediția a cincea a Festivalului Internațional de Literatură de la Timișoara,
nu-mi vine să cred. Cum nu-mi vine a crede ochilor când se umple sala de
oameni, în cele trei zile, cât durează el, FILTM-ul. Asta pentru că eu văd
lucrurile destul de trist, cum că timișoreanul ar fi mai puțin atras de carte.
Însă e o generalitate, în România: lumea citește tot mai puțin. Se caută alte
zone pentru satisfacerea poftei de cultură. Vizualul – cu tot ce ține de el – e
campion. E o concurență greu de învins, dar lupta trebuie purtată. Armele
noastre sunt cam tot alea: lansări de carte, câte-un recital, un festival, o
lectură publică... Vechi arme, iar lumea s-a cam schimbat, s-a...
tehnologizat.
- Și că tot vorbeam de comparații și diferențe! Vezi vreo ruptură
între ”tineri” și ”bătrâni” la noi, în literatură? E o continuitate, e
”altceva”?
- Chiar dacă la nivel de poziție a fost dintotdeauna un conflict (de
putere), la nivel de scriitură e o continuitate, nu are cum să fie altfel. Sunt
scriitori-punte, care fac tranziția de la unii, la alții (la cei mai tineri și, dacă
vrei, mai radicali). Nu există schimbări bruște, se vede asta în cărți. A, mai
e câte-un... experimentalist, care ține cu tot dinadinsul să vină de niciunde,
să fie unic, dar chiar și el are câte-un frate ori un tată, ori un bunic. Că nu
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știe el de existența lor, asta-i altceva (e lipsă de lectură), dar în orice text
găsești un ecou. Tocmai acesta-i miracolul unei literaturi: continuitatea
generează noutatea.

„Scrisul

e, cred, modul prin care prinde contur umbra
omului care sunt și care trece prin lumea asta. Scrisul
e corpul speranțelor nostre. Și al spaimelor noastre”
- Aș vrea să numești câțiva scriitori români tineri pe care mizezi,
care-ți plac tare. Din Timișoara (îi cunoști mai bine), dar și de aiurea.
- Mi-am promis că nu fac liste. Mi-am încălcat o dată promisiunea,
a doua oară n-o mai fac. Știi de ce? Fiindcă n-ai cum să nu uiți pe cineva,
chiar dacă ești de bună-credință. Iar a uita însemnă a răni. Or, să rănești un
om tânăr, aflat la început, să nu-l pui alături de alții ca el, e groaznic. E o
nedreptate. Și, mai e ceva: poți să spui un nume care în cinci ani n-o să mai
facă literatură, deși are toate datele că va ajunge sus. Am avut colegi de
generație ce, pe la 17-18 ani, păreau că vor fi faima literaturii române de
peste 10-20 de ani, atât de copți, de instruiți, de talentați erau. Unii s-au
lăsat, pur și simplu, alții au continuat și au dezamăgit. Niciodată nu știi ce
se întâmplă. Scrisul ține de vocație.
- Ai luat numeroase, binemeritate și remarcabile premii literare.
Sunt ele stimulative, pentru un scriitor, reprezintă o recunoaștere a
valorii, a apartenenței la o castă? Cum te raportezi tu la distincțiile
obținute? Poate un scriitor să-și păstreze încrederea în sine dacă e ocolit
de premiile breslei sale?
- Un premiu e ca și când ți-ar face cu ochiul o femeie frumoasă! Pe
lumină, nu pe întuneric... Îți pică bine, îți vine zâmbetul pe buze, îți sugi
burta, scoți pieptul în față, dai cu mâna prin păr (dacă ai), îți reglezi vocea
(deși nu vorbești cu nimeni), îți aranjezi puțin gulerul la cămașă... Și gata.
Ajungi acasă, te uiți în oglindă și ți-a trecut. Îți vezi de viața ta mai
departe. Până la următoarea... facere cu ochiul. Nu e rău să iei premii, cum
naiba să fie! Îți pică bine, mai ales dacă vin de la
instituții/organizații/oameni care contează. Dar ele nu schimbă nimic
fundamental în biografia ta de scriitor român. Nu îți ajută cartea să se
vândă mai bine, nu îți mărește cota la bursa... literaturii, nu îți injectează
mai mult talent. Da, îți mângâie, ușurel, orgoliul, te încălzește, puțin, pe
dinăuntru, dar nu mai mult. Sunt convins că orice scriitor adevărat are
20

Interviu

încredere în ceea ce face și dincolo de jurii și de premii. Sunt destui
scriitori excelenți care nu au avut norocul să fie recompensați pentru
valoarea cărților lor. Dar noi, cei care citim, știm când o carte e bună și
când un scriitor e cu adevărat scriitor, nu un grafoman. Literatura are
mecanismele ei de selecție, dincolo de cele la vedere. Cel mai important
premiu e când unui cititor i-a plăcut atât de mult cartea ta încât o
recomandă și altuia.
- Vreau să închei cu o curiozitate stârnită de alte interviuri pe care
le-ai dat. Ce e scrisul, pentru tine, ce e poezia, literatura?
- Scrisul e, cred, modul prin prinde contur umbra omului care sunt
și care trece prin lumea asta. Mai devreme sau mai târziu, acestă umbră va
dispărea, dar, până atunci, poate că va încălzi vreun semen de-al meu.
Unul sau mai mulți. Nu scriu cu gândul acesta, dar, când public, trag
speranța că literatura mea să genereze o tensiune bună în cel care o citește.
Să îi facă bine, să îl pună pe gânduri, să îi dea răgazul să-și mai tragă
sufletul, să afle că mai există încă unul ca el, trist, revoltat, melancolic,
încordat, spășit, credincios, încercat de necazuri, dar și cu speranță în el.
Scrisul e corpul speranțelor nostre. Și al spaimelor noastre.

FUM
o mamă șterge cu dosul palmei
bărbia fiului care mănîncă
o bătrînă
are părul de culoarea cremenii
și mîna atît de uscată
încît
după ce fiul i-o sărută
începe
să fumege
încet
Robert Șerban
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Viața lui
Victor
Brauner
la 50 de
ani după
moarte
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Faţă-n faţă cu
posteritatea

un eseu de Geo Șerban
Cu puţin timp înainte de a trece în nefiinţă, ros de vechi suferinţe,
Victor Brauner primea vestea că fusese desemnat de forurile culturale
parisiene să reprezinte Franţa la prestigioasa Bienală de la Veneţia
organizată în 1966. Aşadar, marcăm 50 de ani de cînd marele inovator în
arta desenului şi a picturii se despărţea de zbuciumul pămîntesc pentru a
ocupa locul cuvenit în sferele spiritualităţii universale. Lăsa în urmă o
operă imensă menită să-l reprezinte în competiţia valorilor durabile.
Murea la Paris, aflîndu-şi odihna veşnică în cimitirul Montmartre sub o
lespede unde avea să-l urmeze şi Jacqueline peste aproape douăzeci de ani.
Răstimpul văduviei va fi folosit inteligent de soţie spre a pune în ordine
colosala moştenire artistică rămasă de la Victor Brauner, în aşa fel ca
aportul lui specific la tezaurul artistic mondial să fie pretutindeni cunoscut
şi asumat de la o generaţie la alta.
Simbolic aproape, procesul acesta al prelungirii în timp a unei
reputaţii temeinic fundamentate era avizat chiar de ochiul singular al
pictorului cînd s-a pus la cale expoziţia de la „Stedelijk Museum”
(Amsterdam, 26 nov. 1965 – 9 ian. 1966). Anterior, galerii de prestigiu
internaţional, cum erau Alexander Iolas (cu reprezentanţe la Paris, la
Geneva dar şi la New-York) sau Arturo Schwarz de la Milano
contribuiseră cu sîrg la faima mondială a pictorului originar din Piatra
Neamţ. Aveau să fie şi cele dintîi care i-au organizat omagii post-mortem.
În continuare vor intra în competiţie instituţii de anvergura Muzeului
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Naţional de Artă Modernă din Paris („Victor Brauner, retrospective”,
1972) sau Centrul Georges Pompidou (1975). Londra, Veneţia, Roma,
Lugano, Kӧln, Chicago, Viena vin să îmbogăţească şirul locaţiilor de
referinţă de pe o întinsă hartă a cuceririi publicului devenit familiar cu
viziunea originală a lui Victor Brauner. Efectul a fost sporit datorită
studiului aplicat al cataloagelor extrem de exigente profesional, din ce în
ce mai generos ilustrate. Le cităm doar pe cele mai apropiate de noi în
timp: Didier Imbert Fine Art (Paris, 1990), volumul colectiv de exegeze
patronat de Fundaţia Mazzota (Milano, 1995), ampla incursiune în
cuprinsul colecţiilor MNAM, Centrul Pompidou (expo. între 24 ian. – 6
mai 1996), în fine fascinanta desfăşurare interpretativă şi iconografică
„Victor Brauner: Surrealist Hieroglyphs” (The Menil Collection, Houston,
12 oct. 2001 – 6 ian. 2002). Numai din considerente protocolare am lăsat
la urmă contribuţiile autohtone: Amelia Pavel şi îndeosebi Emil Nicolae,
acesta valorificînd un fond documentar complet inedit, care impune o cît
de rapidă iniţiativă de publicare într-o versiune lingvistică de circulaţie,
posibilă cu sprijinul ICR.
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15 iunie 2016

În orașul natal al artistului, ziua de miercuri 15 iunie 2016 a fost
dedicată împlinirii unei jumătăți de secol de la moartea lui Victor Brauner
(15 iunie 1903, Piatra-Neamț – 12 martie 1966, Paris), sub genericul
”Viața lui Victor Brauner la 50 de ani după moarte”. Evenimentul a
cuprins două secvențe principale, găzduite de Muzeul de Artă PiatraNeamț și, respectiv, Sinagoga Catedrală ”Baal Shem Tov” (monument
care și el împlinește în acest an 250 de ani de la atestare).
Dimineața, la muzeu, a fost vernisată expoziția de pictură și grafică
”Victor Brauner în colecții particulare din România”, cuprinzând 27 de
lucrări provenite din colecțiile Federației Comunităților Evreiești din
România și Sașa / Vladimir Pană, ambele aflate în București. Cu această
ocazie au vorbit Acad. Prof. univ. Dr. Ion Pop (exeget bine cunoscut al
avangardei românești), Deputat Dr. Aurel Vainer (Președintele F.C.E.R.),
Dr. Dorin Nicola (Directorul Complexului Muzeal Județean Neamț),
colecționarul Vladimir Pană, scriitorul Adrian Alui Gheorghe
(Directorul Bibliotecii Județene ”G.T. Kirileanu”) și scriitorul Emil
Nicolae (curatorul expoziției). În context, profesorii Dr. Ștefan Pojoga
(contrabas) și Adrian Stroici (pian), de la Liceul de Arte ”Victor
Brauner”, au susținut un microconcert.
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După-amiaza, la sinagogă, mai întâi a fost vernisată expoziția
Filialei Neamț a U.A.P.R. dedicată artistului comemorat (pe simeză fiind
prezenți: Mihai Agape, Dumitru Bezem, Dumitru D. Bostan, Mircea
Răsvan Ciacâru, Viorica Ciucanu, Lucian Gogu Craiu, Petru
Diaconu, Laurențiu Dimișcă, Oana Gavriliu, Dinu Huminiuc, Ciprian
Istrate, Mariana Papară, Ștefan Potop, Mircea Titus Romanescu,
Lucian Tudorache). Totodată a fost prezentat și acordat Premiul ”Victor
Brauner” (ediția I) pentru activitate deosebită în domeniul artelor vizuale,
acordat ex aequo sculptorului Lucian Tudorache și pictorului Mircea
Răsvan Ciacâru. De asemenea, Dep. Dr. Aurel Vainer s-a referit în
intervenția sa, deopotrivă, la importanța monumentului în care s-a
desfășurat activitatea (”Baal Shem Tov” fiind singura sinagogă de lemn
din Europa conservată în forma orginală) și la tradiția culturală a
comunității evreiești locale, care a produs personalități precum Victor
Brauner, Jacques Hérold, A.L. Zissu, Aurel Mărculescu ș.a. A urmat
simpozionul ”Victor Brauner și avangarda românească”, la care au
participat: Acad. Prof. univ. Dr. Ion Pop (Cluj), Vladimir Pană
(București), Conf. univ. Dr. Ovidiu Morar (Suceava), cercetătoarea Luiza
Mitu (Craiova), scriitoarea Dr. Isabel Vintilă (Suceava), scriitorul Dr.
Petrișor Militaru (Craiova), scriitorul Dr. Alexandru Ovidiu Vintilă
(Suceava), criticul de artă Dr. Lucian Strochi (Piatra-Neamț) și scriitorul
Emil Nicolae (coordonatorul simpozionului). În final, invitații și publicul
prezent (format în mare parte din intelectualii nemțeni) au asistat la
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proiecția unui fragment din filmul documentar ”Victor Brauner, le grand
illuminateur totémique”, realizat de regizorul francez Fabrice Maze.
Prin amploarea și conținutul său, evenimentul de la Piatra-Neamț a
fost cel mai important dedicat artistului Victor Brauner în acest an, când
avangardele artistice au ocupat prim-planul interesului cultural datorită
Centenarului mișcării DADA.
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Un „Semn”
pentru eternitate
un eseu de Emil Nicolae
Dacă ajungi la Paris primăvara, când plouă mocăneşte (mărunt,
insistent şi interminabil), şi dacă te decizi să înfrunţi această situaţie neplăcută
chiar în ziua de 1 Mai (când muzeele, arhivele şi bibliotecile sunt închise), tot
îţi rămân destule lucruri de făcut şi de văzut. Pentru mine nu a fost greu de
ales, pentru că tot aveam un „proiect” de o săptămână dedicat aproape
exclusiv lui Victor Brauner: m-am îndreptat spre Cimitirul Montmartre, unde
se află mormântul artistului.
Imediat ce am coborât scările dinspre Avenue Rachel, intrând şi
făcând la stânga spre parcela Halévy, am avut prima surpriză: întâlnirea cu un
motan dolofan, galben cu pete albe; aşadar, mult iubitorul de pisici (v.
prezenţa frecventă a acestui animal în lucrările sale) şi-a ales bine locul de
veci! După un timp am înţeles că mai degrabă a fost invers, pisicile găsindu-şi
adăpost în cavourile cimitirului. Nu şi în cazul lui Victor Brauner şi al soţiei
sale, mormântul lor comun fiind marcat de o simplă „pierre tombale” din
marmură albă, uşor de remarcat între celelalte.
Dar ceea ce mai atrage atenţia, în afară de culoarea contrastantă pe
fundalul monumentelor din jur, este sculptura încorporată la baza elementului
vertical. E vorba despre o reproducere după „Signe” (Semn), un mulaj din
ipsos conceput de artist (cu ajutorul sculptorului Michel Herz) în atelierul de
la 2 bis, rue Perrel (Arondismentul 14), în anul 1945. Într-o scrisoare din 28
iulie 1945, trimisă lui Jacqueline (încă Abraham, căci se vor căsători la 29
iunie 1946), Victor mărturisea: „Intenţionez să reconstruiesc toate personajele
mele. Cu contribuţia lui Michel (Herz) – el observă o latură comună şi face
subiectul mult mai viu; de altfel aproape toate aceste personaje care se ivesc
din tablourile mele deja le văd în spaţiul adevărat. Vreau să încerc o femeie
care are deasupra capului său un alt cap cu ochii deschişi, aceea din tabloul pe
care l-am făcut la Santos Dumont, cu obiectele din cupru (puse) pe pământ,
dacă îţi aminteşti, unde există un fel de Golem care se naşte dintr-un fluid (v.
„La Vie intérieure”, 1939). Foarte pasionantă sculptura. Din păcate aş dori să
fac toate astea la mare dimensiune şi îmi lipsesc banii, spaţiul şi multe
lucruri…”
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De altfel, o sumă întreagă de picturi ilustrează şi validează „tema
dublului” (căutarea identităţii interioare?), care l-a preocupat îndelung pe
Victor Brauner: „Entre le jour et la nuit” (1938), „Totintot ou la grande
métamorphose”, „Mythotomie”, „Eléonore et le vampire” (toate din 1942),
„L’expulsion du double” (1944), „Triomphe du doute”, „Le Lion double”
(acestea din 1946) etc. Dar a întârziat peste măsură cu definitivarea
„Semnului”, încât la 1 septembrie 1946, într-un aide-mémoire cu copertă
neagră, nota nervos: „Fă, fă sculptura pentru Baron, capul dublu…” (v. Arch.
MNAM Paris). Sculptorul şi gravorul Roger Bertrand Baron (1907 – 1994)
este fondatorul Muzeului Cantini din Marsilia, unde varianta originală (ca
rezultat al unui travaliu ce se înscrie în intervalul 1942-1945) din seria
„Signe” a ajuns până la urmă şi unde e păstrat azi (ipsos pictat, 40 x 20 x 12,5
cm). Trebuie precizat asta deoarece au fost executate, în timp, destule
versiuni ale sculpturii în bronz şi marmură, păstrate acum în muzee şi colecţii
private.
O replică în bronz a fost instalată iniţial (se spune că la dorinţa
artistului, transmisă de Jacqueline Brauner) şi pe monumentul din
Montmartre. Dar a fost furată imediat! Ceea ce putem vedea astăzi e o copie
în marmură, deasupra lespezii orizontale pe care scrie: „Pour moi, peindre
c’est la vie, la vrai vie, MA VIE… /VICTOR BRAUИER (15 JUIN
1903.12 MARS 1966) /JACQUELIИE BRAUИER / née ABRAHAM / (25
MAI 1910.5 MARS 1985)”. Pe partea din spate a monumentului am găsit
încrustată şi marca atelierului / meşterului care l-a produs: „POULAIN”.
Am reţinut aceste amănunte legate de „Signe”, pe de o parte pentru a sugera
că aria interpretării tridimensionalului (conform exegeţilor) este mai largă
decât simpla galanterie intimă vehiculată în dialogul „lumesc” dintre Victor şi
Jacqueline (două ipostaze ale unei feţe feminine sau un cap de femeie lipit de
un cap de bărbat); iar pe de altă parte pentru a remarca o ciudată
„suprarealitate”: dacă „Semnul” a fost modelat prima dată din ipsos, trebuie
spus că cimitirul Montmartre a fost amenajat şi deschis (în 1825) pe locul
unei foste cariere de ipsos!
Înainte de a părăsi cimitirul, am telefonat unui prieten din România cu
rugămintea de a spune împreună un „Kadiş” pentru Victor Brauner. Desigur,
după ce numărasem deja opt copaci de pe aleea Halévy, pentru a forma
împreună un „minian” (conform unui vechi obicei). Ulterior, m-am gândit că
aş putea repeta rugăciunea în zilele următoare şi într-un muzeu (poate la
Centrul Pompidou, poate la Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris),
numărând nouă dintre tablourile lui Victor aflate pe simeze (cu mine formând
un „minian”)…
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Un poem de
Gellu Dorian
Poem din dragoste
N-a fost niciodată mai frumos ca acum,
fără vise, fără pielea lor transparentă
prin care vedeam pînă departe
şi te adormeam pînă în somnul meu
din care te trezeai subţire şi nevăzută
ca un vis după ce te aruncă din pat
într-o realitate prin care ai mai trecut
şi-ai murit,
nu, n-a fost niciodată mai frumos ca atunci
cînd nici nu visam,
nici nu mă trezeai din somn,
nici realitate nu eram,
nimic,
nici nu muream aşa cum mor toţi oamenii,
ci aşa cum mor doar eu în vis
şi înviu în realitate, gol puşcă plină doar de cartuşe oarbe
care ştiu să rătăcească
pînă acolo unde inima ta singerează
şi eu o bandajez cu o mie de balsamuri
de flori aduse din cer,
dar ce ştiu ei despre toate astea,
ne-au îngropat şi acum se roagă
la un dumnezeu al lor
care să ne ţină departe şi uitaţi,
haine topite într-o cenuşă purtată de vînt –
va veni şi uitarea
şi ce veşnicie va fi…
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Poezii de
Gheorghe
Izbășescu

Glasul divin
Iisus cu ucenicii, străbătând
câmpia de tufişuri şi ape
pe drumul Cezareei cu marginea spre nord
unde-ncepea neagra păgânătate,
urmăreau nimfele cum se răsfățau
pe valuri albastre păzindu-l
pe zeul Pan,pământiul la piele,
ce dormita-n frunziş de-altarul său aproape.
Iisus a tresărit privind în jur
iarba deasă arcuindu-se în trepte
cum împletea simbolul sfintei cruci
până la ramurile măslinilor ca o greşală.
Și vântul printre ele cu lacrimi şuiera:
„O, iarba mea din valea răcoroasă!”
Un ucenic văzând-o cu groazăa rostit:
„O, Doamne, să nu ți se-ntâmple
una ca aceasta”.
Însă din cer glasul divin răspunse,
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îndurerat mugur verde:
„Atunci la ce-ţi va folosi
lumea întreagă câştigată
dacă mai apoi sufletul ţi-l vei pierde?”

Trădarea biblică
Pluteşte-n aer disperarea mării
ca o furtună pregătită de demult
când pe valuri credincioase
pluteşte Fiul Sfânt
cu crucea-n spinare,simţind în cer declinul.
Dar eu nu mai am acum curajul
să privesc
comorile dezgropate de vânturi pe plajă
când tălpile-mi sângeră, darling,
lângă sandalele tale
dacă mai plâng pustiul infernului lumesc.
Pentru că stânca trufaşă
la margine de ape
în disperarea mării aprinde năzuinţi
lăsându-ne nouă titlurile și pedepsele
trădarea biblică s-o plătim cu arginţi.

Maica Preacurată ne ascultă durerea
Răşina brazilor înălța mătăsuri la cer
ca pe-o ofrandă a lutului
cu oglinzi de mărgean,
Divinul să-i perceapă fugarul său mister.
Că plângerile lumii înmugurite-n noaptea
de 8 septembrie
abandonate se credeau de-a orei îngrădire.
Dar în seraiuri cu îngeri
Maica Preacurată şi pururea Fecioară
ne asculta în taină durerea peste fire.
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Și eu însumi simţeam
în somn pe umăr
mâna-i de Nazariteancă blândă.
Încât în zori sufletul înduioşat
îmi era împrejmuit de raze şi mai tânăr.

Fără pericole nu există minuni
Stau cu ochii înfipţi în fereastră
să regăsesc veşmintele zeilor
unde-n ruine de temple ne-adastă,
să-mi revăd sufletul pe care
mama la naştere mi l-a dat
nealterat de presiuni subterane
(cu stropi de cruzime)
când spiritul legiuieşte clipe divine.
Dar fără pericole nu există minuni
mi-am zis,
și-mi citeam colile ce pe-ntuneric
timpul mi le-a scris.
Ca să-nţeleg de ce fiece mamă
lasă fătului ei o cameră încuiată
cu fantome ce ne urmăresc viaţa toată
cuprinse de un dor fără saţiu:
un straniu oracol cu sfinte văpăi

în stânca vremii pe deplin ferecată.
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Dialogul (?)
textelor sau „a
filei două feţe”

un eseu de Magda Ursache
„să-l atacăm pe Eminescu! Să-l lovim
cumplit/
din toate părţile şi deodată,/
fiindcă el, o!, tocmai el, are prea multe
păcate;/
în pas cu moda legiferată de lichele/
să aşezăm în ordine de-atac/
cohortele şi tunurile:

precum mănuşile (ce fericire e pe capul
ţării/
că voi aţi învăţat să scrieţi!)/
loviţi-l fără îndurare/
fiindcă el nu a avut decât/
un singur stăpân – adevărul./
…
Să-l răstignim pe Eminescu
fiindcă este divin”.

Hai legiunea scribilor ce vă schimbaţi
stăpânii/

(Valeriu Matei, Ziliada)

N-am vrut să scriu despre Eminescu de 15 ianuarie, nici în iunie: să
nu urmez inerţial politica aniversărilor, cum o numeşte Ion Simuţ. Mai
frust: cineva întreba de ce e scos Eminescu în ianuarie şi-n iunie de la
naftalină. Dar cine l-a băgat acolo? Vreun famen (în trad. liberă,
calomniator, mincinos, bârfitor)? Iată însă că afirmaţia Ioanei Bot şi a lui
Cătălin Cioabă (redactor de carte la eseul lui Lucian Boia, Mihai
Eminescu, românul absolut, cu subtitlul Facerea şi desfacerea unui mit,
Bucureşti, Humanitas, 2015), din emisiunea lui Cătălin Ştefănescu (data
exactă: 15 ianuarie 2016) nu trebuie lăsată fără reacţie. Şi anume
propunerea ca volumul respectiv să intre în şcoală, să fie predat acolo,
elevilor. Mergând şi mai departe: propunerea mea ar fi să rămână numai
Boia în manualul de română, nu şi Eminescu. Eventual opţional: Boia sau
Eminescu, la alegere. Doar tindem nu spre Bildung, ci spre Unbildung
(Konrad Paul Liesseman), spre non-educaţie televizuală. Istoricul (şi deloc
istoric literar), în aceeaşi emisiune, şi-a asumat un rol deplorabil: să-l
minimalizeze pe scriitorul de geniu, ca să nu spun să-l ajusteze, în tot ce
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înseamnă acest fapt, pornind de la titlul împrumutat din Petre Ţuţea, Între
Dumnezeu şi neamul meu, Fundaţia Anastasia, Bucureşti, 1992. Or, afirmă
Lucian Boia, Petre Ţuţea ar fi „autor fără operă”. Atât de fără operă, că i-a
luat sintagma şi i-a folosit-o ca titlu. Sau, poate, uzează în răspăr de
cuvintele românul absolut, aşa cum alţii uzează de ghilimelele deriziunii
pentru poetul naţional. Iar ghilimelele deriziunii sunt bune şi în cazul
Luceafărului, poemul „suprem”. Da, pe istoricul „altfel” îl deranjează
faptul că Eminescu este văzut ca „exponent suprem al românismului”. O fi
vocabula suprem compromisă de lăudacii comunismului, cu mintea de
lemn şi-n limba de lemn, dar Eminescu tot suprem rămâne şi iese întărit
din campaniile contra sa.
Fac parte dintre cei convinşi de superioritatea absolută a poetului.
Eminescu nu este un mit (în accepţia Boia: un fals, o poveste, o făcătură, o
născocire), nu e o glorie artificială, întreţinută artificial şi nu are egal în
toată literatura, nu numai „în literatura română a secolului al XIX-lea”. Cât
despre „boiaua” Boia, ea poate deveni chiar reclamă la văruieli. Eminescu,
crede Lucian Boia, va intra în ceaţă repejor, în două-trei generaţii şi atâta
tot. Iar profesorul Edgar Papu, ironizat la pag. 160-161, pentru Contribuţii
la ideea unui protocronism românesc (1977), într-un dialog peste timpuri
cu istoricul, i-ar fi replicat că România „dă exemplul unei ţări mici, dar al
unui spirit mare, care a învins «imposibilul»”. Şi-i răspund hic et nunc lui
Mircea Platon, cu care am deseori discuţii care devin articole: deţinutul
politic Edgar Papu n-a fost „pervertizat” de comunism; dimpotrivă,
comuniştii i-au pervertit ideea protocronismului. Şi de ce nu am fi de acord
cu protocronismul de bună credinţă al lui Edgar Papu şi l-am considera
penibil, la hurtă cu făuritorii tezismului demagogic-festivist?
Personal, n-aş fi vrut să-l am profesor de istorie pe Boia (prea
pictează istoria românilor în negru absolut), cu atât mai puţin de istoria
literaturii, la care nu se prea pricepe. L-aş fi preferat pe Edgar Papu, expus
celei mai nedrepte critici pentru că s-a expus apărând valorile trecutului.
Aşa gândea şi Emil Cioran: „fără Eminescu, neamul nostru ar fi
neînsemnat şi aproape de dispreţuit”.
Vă aduceţi aminte de expresia „a îndeplini plenar sarcinile”? Lucian
Boia le-a îndeplinit. Acum îndeplineşte noile directive precipitat, cum a
mai făcut-o. Vorba etnosofului: „om drept ca funia-n traistă”. Zice că, în
15 ianuarie, Eminescu e mult prea mult aniversat, că i se face un
deserviciu poetului; oare prea puţin nu-i un deserviciu? Iar sufocantele
repetiţii laudative, dar şi mimetice, despre poezia lui Eminescu nu trebuie
contracarate prin comentarii fără bemol la cheie, cum că Eminescu „nu-i
ofertant”, cum declara într-o emisiune o poetă mustăcioasă; că Eminescu e
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„limitat”, cum credea un poet (habar n-am cine) la 165 de ani de la naştere.
T.O. Bohe l-a declarat nul pe Eminescu, dar a înşfăcat Premiul Naţional
pentru debut, la Botoşani, în 2000. Paralele n-au miros de floare de tei.
Eminescu – vai! – e „dezamăgire” pentru Dan Suciu. Alţii îl vor pe
Eminescu „ludic”, bântuit de „fantezii pornografice”. Aşa-l au!
Elevii, ni se tot repetă, n-au habar de Eminescu. Marius Chivu a
declarat că este „nu ignorat, ci urât de elevi”. Un alt frisonat de „cultul
excesiv Eminescu” se arăta indignat, pe un post local iaşiot, de faptul că
sunt cozi de elevi la teiul din Copou. Dar n-or să mai consume şcolarii
Luceafărul. Hai, jos cu Eminescu! Dar ce punem în loc. Fondane, Tzara,
cum s-a tot propus? Roxana Sorescu se zbate de multă vreme (în dispărutul
supliment „Adevărul literar şi artistic” din 27 noi. 2001) să demonstreze că
B. Wechster (von Doian – Fundoianu) îl surclasează pe Eminescu „faţă de
care se diferenţiază prin nuanţare şi evoluţie”. Iată şi exemplele
doveditoare de evoluţie, în opinia cercetătoarei: „Spre pădure niciodată/ Nam privit şi-mi pare rău./ Codrul negru, codrul mare/ Mă atrage-n sânul
său”; „Ce e amorul? E un vis/ Ce-ţi turbură gândirea/ Căci vieţii noastre a
fost scris/ Ca să-i gustăm durerea”; „Şi dacă nu am îndrăznit/ De mult să-ţi
spun iubirea/ E fiindcă prea mult te-am iubit,/ Ca să-ţi suport iubirea”;
„Sub ferestrele-ţi, iubito/ Dorul aprig l-am purtat/ De cu zi şi până-n seară/
Plâns-am şi am suspinat”. Alt suspin fundoian, datat Iaşi, 3 noi. 1921? „Şi
în vis, realitatea/ Mi se-nfăţişă deodat’/ Tu de toţii (sic!) sărutată/ Eu
râvnind la sărutat”. Comparaison n’a pas raison! Pe mine nu m-a convins,
aşa cum n-au convins, în proletcult, Beniuc, Toma, Deşliu, care se credeau
mai mari decât Eminescu. Comparaţi Un singur dor de Beniuc
(„Deasupra-mi coacă-şi roada mărul sfânt” cu Mai am un singur dor.
Comparaţi Piuici şi fraţii lui mai mici de A. Toma cu Somnoroase
păsărele. Cât despre Deşliu, nici n-am ce compara.
Injurii în loc de argumente s-au produs destule în timpul vieţii lui
Eminescu (în lupta cotidiană cu stricăciunea, a avut parte de ură, invidie,
mârşăvie), dar şi postum. E sport naţional, cum spune editorul Valentin
Ajder (Eikon, Bucureşti) să-l îngropi pe un confrate cât este încă în viaţă.
La noi, orice zboară se mănâncă de viu. Cazul Marin Sorescu. Postum, e
mai uşor, că nu mai are drept de replică.
După ce Eminescu s-a stins (eroare voită sau nu, dar poetul a fost
ucis de medici), în afară de teribila epigramă care l-a costat moral enorm
pe Macedonski (nu i-au dat foc la casă, l-au supus unui lynching cultural),
detractorii s-au hodinit o vreme; ca Boia să se întrebe de ce s-a declanşat
atât de târziu „ marea ofensivă” anti-Eminescu, în postsocialism. Cum,
abia în ’98? Din bun simţ, zic eu. Campania din „Dilema”, nr. 265, 27
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febr. ’98, a trecut limita denigrării. Eu, una, prefer să se treacă limita
laudei. Şi nu-i o tâmpenie să-ţi glorifici poetul naţional.
Până atunci, însă,la noi la Ieş’, în 15 ian. ’90, un ins nevricos voia
să facă ţăndări vitrina librăriei Junimea, la aniversară. Cultul lui Eminescu
devenise, peste noapte, calat pe ceauşism. L-a citat Ceauşescu pe
Eminescu vreodată, că nu ştiu. Şi dacă a făcut-o, ce vină are Eminescu?
Numai că demonii prostiei chiar există şi reacţionează. Şi-mi aduc aminte
de atitudinea violent-ostilă a unui băiet iaşiot care susţinea chiar în
încăperea unde era omagiat poetul: „Zău, sunt zeci de autori în sală peste
Eminescu”.
Peste cadavrul Eminescu trebuia tras fermoarul sacului de gunoi.
Dan C-ul îl felicită pe Patapievici că a produs „despăducherea” lui
Eminescu; Cărtărescu îi aplicase o ploşniţă pe guler, inspirat, probabil, de
nepriceputa nemţuşcă Mite, floare albă de cireş, pentru care Eminescu
avea „nări triviale”, „mâna nespălată” şi făcea „glume ţărăneşti”.
Mânjii tineri şi seci, care vor să bage soarele-n traistă ca-n Creangă, nici
nu se lasă comparaţi cu Eminescu. S-a ajuns la nu-mi place Eminescu, pe
necititelea. Cine-l mai citeşte pe Eminescu, se mira cineva, când există
Dylan? Eu zic: cine nu citeşte Eminescu, nu citeşte nici Dylan Thomas;
cine nu citeşte Eminescu, nu citeşte nici Shakespeare.
Petru Ursache a fost întrebat de o membră a scriitorilor Filialei Iaşi:
„Credeţi că în 2000 se va mai citi Eminescu?” „Da, coniţă, dacă se va mai
citi, atunci se va citi Eminescu” a venit răspunsul.
Mie, una, mi-i greaţă de zbârnâiala de zmeu publicist a lui CTP:
„Eminescu e ateu”, afirmaţie sprijinită pe spusa proletarului, „căci morţi
sunt cei muriţi”, nicidecum a poetului.
Ca să intrăm într-un dialog (?) al textelor, să-l juxtapunem pe Cezar
Ivănescu: „aş vrea să mor cântând Eminescu” lui Paul-Bădescu. Mereu
neîncântat de Eminescu, celălalt Cezar scrie decis că poetul era ceva „inert
şi ridicol, ca o statuie de metal goală pe dinăuntru şi cu dangăt spart”.
Numai că nici Eminescu, nici statuia lui nu sună a gol. Poate demolatorul
ei.
Privire ultracritică deţine şi Ioana Bot (sau Both), care vrea să ne
convingă s-o lăsăm mai slab cu Eminescu. Acei unii care-l consideră poet
naţional ar fi întârziaţi, copleşiţi de „jugul” lui, ceea ce moderatorul
emisiunii, Cătălin Ştefănescu, copil de casă TVR1, aprobă dând din cap
complice şi cu-n licăr particularizant în ochi.
Dacă-l priveşti de departe şi superficial ca Răzvan Rădulescu,
semnatar în aceeaşi „Dilema” ’98, Eminescu nu-i nepereche, e doar unu’
din secolul XIX şi gata.
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Îmi asum încă o dată riscul de a intra în categoria „mătuşilor
patriotice”, ocărâte de self-elitişti pentru că îl preţuiesc pe poetul
nepereche Eminescu. Aşa este, nepereche şi dacă zoilii i-ar cuprinde
măreţia l-ar urî şi mai mult. Cum în plină democratură (Pierre Hassner)
suntem mai supuşi şi mai dezbinaţi decât în proletcultură, un exeget îl
turteşte (verbul lui Slavici despre Aron Densuşianu) pe celălalt, culmea,
din aceeaşi tabără pro. Lui Dan Mănucă (Oglinzi paralele, 2001) nu-i
place „om deplin”, propunând în loc „scriitor total al literaturii noastre”.
De ce? Pentru că e spus mai puţin expresiv?
De ziua Eminescului, denigratorilor li se dă cuvânt în emisiuni
televizate ca să se arate deranjaţi de mulţimea eminescologilor. Numai că
toţi blasfemiatorii care au vrut să-l înghită pe Eminescu s-au înecat rău de
tot cu el. În fapt, ieşim ca nişte cârnaţi din fabrica lui Eminescu, după
Ţuţea. Şi trebuie făcută o pauză între Eminescu şi ceilalţi, în enumerări.
Poetul naţional este măsura tuturor poeţilor români, ca să-l
parafrazez pe Protagoras.
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„Am cunoscut oameni care n-au
citit niciodată o carte și care sunt
absolut admirabili, după cum am
cunoscut destui indivizi foarte citiți
care sunt insuportabili”

- Cum îți imaginezi că arată un om care nu a citit niciodată o
carte?
- Am cunoscut oameni care n-au citit niciodată o carte și care sunt
absolut admirabili, după cum am cunoscut destui indivizi foarte citiți care
sunt insuportabili. Nu cred că (doar) cartea îl face pe om. Însă știu sigur că
nu m-ar interesa o femeie care să nu (mă) citească.
- Ai scris 6 carti de poezie & proză; ai scris despre cum este să fii
tată și soț. După toate astea, ai putea da o definiție a iubirii?
- Iubirea e cînd face ea dimineața cafeaua și nu trebuie să conversezi pînă
după a treia țigară. Cînd durerea de dinți care te-a înebunit zile la rînd
dispare brusc. Cînd ai o poftă nebună de somn. Cînd joci fotbal în
sufragerie și băiatul cel mic îți spune că semeni la dribling cu Zidane. Cînd
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mănînci ciocolată la miezul nopții. Cînd îți scriu admiratoarele și poți face
față mesajelor, liniștit și împăcat. Cînd fiică-ta îți spune să n-o mai ții de
mînă în drum spre școală c-o faci de rușine. Cînd erotismul se întinde pe
suprafețe din ce în ce mai extinse, ca s-o parafrazez pe A. Marinescu.
- Te știu ca un mare fan al cafelei făcută cu dichis. Cam câtă cafea
ar încăpea într-o carte de-a ta?
- Într-o carte încape extrem de multă cafea (două-trei espressope
pagină, fără lapte și fără zahăr – dacă personajele mai și fumează, încap
încă două, fără nici o problemă). Dar nu sunt neapărat un fan al cafelei
făcută cu dichis. Am început cu ness, frecat bine-bine și lungit cu Coca
Cola, apoi am virat spre cafeaua făcută la ibric, am trecut prin perioada
filtru, am revenit la ibric – cu mici perioade de cafetieră- acum am ajuns în
sfîrșit la expresor, sunt mulțumit. Însă ceea ce mă încîntă pe mine în toată
povestea asta, mai mult decît băutul cafelei în sine, e ideea, gîndul la cafea,
promisiunea dimineții, aburii aromați, gestul de a te așeza de-a dreapta
ceștii, pe lumină. De aceea sunt un matinal. Oricît aș fi de obosit,
dimineața mă trezesc foarte devreme pentru cafea. E exact ca în dragoste –
de cele mai multe ori, ceea ce se întîmplă în minte e mult mai intens decît
ceea ce se întîmplă în realitate.
- Care e modelul feminin care ți-a marcat scriitura?
- Ghinga. Teodora. Nina. Ninia. Tlinda. Fiecare carte pe care am
scris-o are în centru o femeie, aceeași. Ea există în realitate în măsura în
care apare în literatură – și invers. N-aș supraviețui în absența ei. N-ar
exista fără mine.
- Cu excepția proiectelor lui Ion Barbu, crezi că poezia are vreo
legătură de orice fel cu moda?
- Acum cîțiva ani (mulți, în clipa asta îmi dau seama...) aveam de
gînd, împreună cu poeții din generația mea, să facem pictoriale pentru
revistele glossy – ar fi ieșit ceva super fain. Închipuie-ți: Dună și Komartin
în boxeri,întinși pe canapele vintage, citind poeme sau prefăcîndu-se că
lucrează. Sau Țupa, Manasia și Sociu la cafenelele din aeroporturi, în
costume superslim, în carouri sau structuri brăduț, răsfoind România
literară și Lettre International... Pe de altă parte, cred că e o idee foarte
bună ca moda și literatura să fie ușor-ușor apropiate una de cealaltă. Uite,
anul ăsta, la festivalul de poezie de la Bistrița, va fi lansată o linie
vestimentară, PoeticSkin,care are la bază poezia celor invitați de-a lungul
celor 7 ediții de pînă acum. E ideea, conceptul Karinei Ciurus Wetcher –
sunt convins că va ieși ceva formidabil, de durată și de succes.
- Spuneai în revista Unica acum ceva ani: ”Sunt un bărbat frumos.
Am casa mea, maşina mea, admiratoarele mele. Şi, pe deasupra, sunt poet.
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Trei cărţi publicate pentru care am primit premii, bani şi glorie…”. S-a
schimbat ceva de atunci, sau tot irezistibil ai rămas?
- Autoironia n-a făcut rău niciodată, nimănui. Sunt la fel de singur
și la fel de neîncrezător. Trecerea timpului nu poate schimba asta.
- În Big Black Book-ul de iarnă 2013 al revistei Esquire te găseam
printre cei ”antologați” cu un text de 89 de cuvite. Crezi că expunerea în
reviste glossy ți-a adus mai mulți cititori, sau mai diverși?
- Nu cred că e vorba de vreo expunere în astfel de reviste. S-a
întîmplat o singură dată, fără nici un efect. Sunt cîțiva autori (puțini, din
păcate) care apar constant în astfel de reviste – în cazul lor, da, au cîștigat
și alt tip de cititori, ceea ce e de bine.
- Ce pregătești nou & bun în viitorul apropiat?
- O carte pentru copii. Mi-am dorit întotdeauna să pot scrie așa
ceva – am mai avut încercări, toate eșuate complet. Cred că e foarte, foarte
dificil să scrii pe linia asta. De data asta sper să duc pînă la capăt povestea.
- Volumul tău de versuri ”Dicționarul Mara (ghidul tatălui 03ani)” este o carte esențială despre paternitate. Hai să facem un exercițiu
de imaginație – să zicem să s-ar publica sub forma unei cărți instructiveducative pentru părinții corporatiși și ai ajunge un fel de Dr. Seuss. Ce-ai
face atunci?
- Conferințe, apariții la tv, nenumărate colaborări ca speaker
motivațional. Tren, avion, taxi. Cîteva aventuri de-o noapte, schimbare
radicală de stil vestimentar. Nostalgia vremurilor cînd predam educație
antreprenorială la un mic liceu din nord, vagi păreri de rău legate de
literatură. Renunțarea la fumat. Zîmbete largi, succes și depresie.
- Acum de final, te rugăm să ne lași un text inedit ...
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frumusețea
pe de o parte, rămâne frumusețea. o fotografie
cu tine la mare
luminând noapte de noapte
fața unui bărbat obosit,
aplecat peste ecran,
îndepărtând în răstimpuri musculița de casă
atrasă și ea de soarele puternic al litoralului
românesc.
frumusețea rămâne. o fotografie de vară salvată-n
calculator.
nimic real, o femeie
de mărimea unei lăcuste îndepărtându se pe nisip.
și o lumină roșcată
ieșind doar pe jumătate din monitor
înconjurând fruntea ridată
făcând o să pară un ghiveci înflorit.
pe de altă parte, viața. soare blând de primăvară
încălzind orășelul din nord. moralitatea,
grija față de cei dragi, cursurile de logică la
cel mai tare liceu.
firi sentimentale, dragoste,
respect și obișnuință. și o pasăre înaltă,
un fel de flamingo tăcut
planând îndelung deasupra celui ce
se întoarce acasă
ca deasupra unui loc părăsit.
Dan Coman
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Piesă nominalizată
la premiile UNITER - 2016

Singurătatea
pietrelor
un text de Flavius Lucăcel
EA, apoi MAMA
EL, apoi TATĂL
COPILUL

SCENA I
Copilul, mama şi tatăl, pe terasa casei în urmă cu nouă ani.
COPILUL: Cum gândeşte vântul? Vântul nu gândeşte. Atunci cine-i spune
pe unde s-o ia? O ia haihui ca mine? Vântul e un copil special? Al cui
copil e vântul? Eu ştiu al cui sunt. Al lor. Acela e un gândac. Ce-i ăsta? Un
pahar gol. Aia ce e? O bucată de carton. Ce e cartonul? O hârtie mai
groasă. Cum groasă? Uite aşa. Da, aşa. La ce e bun cartonul? Cartonul e
folositor. Ţine lucrurile la un loc. Dar eu sunt folositor? Nu ştiu. De ce? De
ce ce? De ce nu ştiu? Pentru că sunt prea mic şi nu ştiu încă dacă o să pot
să-i ţin pe ei la un loc.
MAMA: Tatălui Priveşte-l, iar stă aşa.
TATĂL: Aşa cum? Astfel stă el de obicei.
MAMA: Parcă ar vrea sa ne spună ceva.
TATĂL: Iar începi?
MAMA: Nesuferitule!
COPILUL: Tata va ridica vocea.
TATĂL: Încerc să-mi citesc corespondenţa.
MAMA: Înţelege tot ce spunem.
TATĂL: Nu înţelege nimic.
COPILUL: A înfuriat-o.
MAMA: Poţi să ai puţină încredere în el, puţin respect?
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TATĂL: plictisit Pot, pot.
MAMA: Eşti groaznic.
COPILUL: Chiar e. Groaznic. Ce-i aia groaznic? Un tată preocupat să-şi
citească corespondenţa. Egoist groaznic.
MAMA: Mângâie copilul pe cap. Scumpule.
COPILUL: Mi-a plăcut, mai vreau.
MAMA: Tatălui Ai adormit?
TATA: Da.
MAMA: Vorbeşte-i puţin, nu vezi cum te priveşte?
COPILUL: Nu vreau să-mi vorbească. Mângâie-mă din nou. Nici măcar
nu-l privesc.
MAMA: Au îmbobocit narcisele.
COPILUL: Care ar fi narcisele?
MAMA: Lalelele vor urma.
COPILUL: Lalelele. Ce sunt lalelele? Nişte lalele.
MAMA: Tatălui Cu tine vorbesc.
TATĂL: Narcisele… Da, da. Lalele, sigur. Ce face băieţelul? Pauză. Lasăl în pace. Pare că se simte bine.
COPILUL: Mă simt. Acum că mama mă mângâie pe cap sunt bine.
MAMA: Delfinul meu drag.
COPILUL: Sunt Sandy şi delfin. Sau numai Sandy şi uneori când mama e
aşa, tata zice „melancolică”, ce-i aia „melancolică”? Mama acum. Sunt şi
delfin. Adică un mamifer care locuieşte în apă, înotând ca un peşte.
MAMA: Vrei puţin ceai?
TATĂL: Cu două cuburi de zahăr brun.
MAMA: Nu tu.
TATĂL: Îţi răspund eu. Zice că bea.
MAMA: Deşteptule.
COPILUL: Îl vreau mai dulce.
MAMA: L-ai răsturnat. Nu-i nimic.
TATĂL: Aşa-ţi trebuie. Era clar că nu-l vrea, dar eu…
MAMA: Tatălui Vino şi fă curat.
TATĂL: Nu am terminat.
COPILUL: Nu va face nimic.
MAMA: Nu faci nimic.
TATĂL: Fac destule.
COPILUL: Încă o zi ca toate celelalte, plictisitoare. Cum plictisitoare? Aşa
numeşte mai nou mama toate zilele.
MAMA: Se face răcoare, noi intrăm. Încă o zi ca toate celelalte.
TATĂL: Vin şi eu când termin aici.
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SCENA 2
În urmă cu şaptesprezece ani.
El şi ea într-o cafenea din Centrul tehnologic.
EL: Vii des aici?
EA: Uneori.
EL: Lucrezi în Centru?
EA: Da. Tu?
EL: Dacă vin sau…
EA: Ambele.
EL: Prima dată, din întâmplare. IT.
EA: IT şi eu.
EL: Şi tu!
EA: Ca toată lumea de aici.
EL: Râde.
Ea: Râde.
EL: Nu te-am mai văzut.
EA: Trebuia? Centrul e mare.
EL: Poate că trebuia. Din moment ce vorbim şi bem acelaşi fel de cafea.
EA: Mi-e indiferent ce fel de cafea beau.
EL: Aş fi jurat că…
EA: Citesc beletristică în timp ce-mi beau cafeaua neagră foarte tare şi fără
zahăr.
EL: Exact.
EA: Toţi cei care beau marca asta au în mână o carte serioasă.
EL: Chiar aşa?
EA: Te-ai aşezat întâmplător la masa mea.
EL: Absolut întâmplător. Şi citesc aceeaşi carte ca tine.
EA: Pură întâmplare, bănuiesc.
EL: Tu crezi că ne-au pus dintr-un motiv anume o astfel de carte pe masă?
EA: Pentru unii ca noi este educativă. Râde. Care e autorul?
EL: Chelnerul.
EA: Cel bătrân?
EL: Nu, celălalt, grasul. Bătrânul doar debarasează.
EA: Te înşeli. Mie bătrânul mi-a adus cafeaua. Grasul are o faţa de… porc.
Asta te aşteptai să spun. Glumesc, e simpatic.
EL: Bătrânul e editorul iar grasul e autorul. Uite, autograf de la el.
EA: Din întâmplare, prima dată aici. Râde.
EL: Ai putea crede că cineva ca el a avut cândva o mamă? O astfel de
mamă!
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EA: Mai ales cineva ca el a avut cândva o astfel de mamă.
EL: Partea cu mama e o tâmpenie.
EA: E un punct de vedere interesant.
EL: Fals. Punct de vedere fals. Vreau să vorbim despre altceva.
EA: Îţi plac copiii?
EL: Nu vreau să polemizez. Dar despre mamă nu poţi să spui astfel de
mizerii.
EA: Trebuie să plec. Să înţeleg că nu-ţi plac copiii.
EL: Mama e sacră.
EA: Povestea lui zguduie principiile. Putem spune ce vrem despre orice.
EL: Nu chiar despre orice.
EA: Mă iubeşti?
EL: Unui singur copil cred că i-aş face faţă emoţional. Da.
EA: Doar adevărul contează. În caz că a mai rămas ceva de spus pe lumea
asta… Eu merg încolo. Se ridică.
EL: Şi eu.
SCENA 3
După cincisprezece ani, parcarea subterană a unei clădiri din centru.
Tatăl este în maşină.
MAMA: Cu cine mai eşti acum? Coboară puţin geamul.
TATĂL: Mă urmăreşti!
MAMA: Nu pot să cred că o faci ca un adolescent prin parkinguri.
Din maşina se aude un râs strident de femeie.
TATĂL: Pot să plec?
MAMA: Trebuia să-l iei tu azi.
TATĂL: O să-l iau.
MAMA: Te satisfaci uşor cu astea. Ţi le iei de pe net.
TATĂL: Nu mi-am dat seama. Pot să plec?
MAMA: Ştii că e dezorientat când întârzii.
TATĂL: Nu pare.
MAMA: Fugi. Fuga e felul tău de a ieşi din situaţii. Se aude din nou râsul
strident. Fetei: Ţi-a vorbit şi ţie despre carte? Despre maică-sa? Cu asta vă
impresionează.
TATĂL: Eşti curioasă?
MAMA: Sunt scârbită.
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SCENA 4
COPILUL: Cum mă simt la cincisprezece ani? Mai bine ca la doisprezece
ani, ca la treisprezece sau ca la patru ani. Am uitat cum mă simțeam la
patru ani. Acum mi-e foarte bine. Dintr-un motiv simplu. Îmi place fata
din stânga mea. Care stânga? Asta e stânga. Cum stau în clasa din şcoala
mea specială, cu faţa spre tabla neagră. Şcoala specială are clasele
colorate. În dreapta mea în clasa verde stă un băieţel. Duck. Îmi zâmbeşte
tot timpul. E prietenul meu. Nu ştie. Nici fetiţa că o plac. Cred că şi ea pe
mine. Zilnic vreau să-i ating degetele. Se trage. Normal. Şi pe mine doar
mama poate să mă mângâie pe cap. Şi asta de când eram foarte mic, acum
o sută de zile. Mie îmi plac mai ales urmele lăsate de roțile umede pe
asfaltul încins. Îmi plac la fel de mult ca fata din stânga mea. Mă liniştesc.
Tata iar întârzie. Totdeauna pare calm şi miroase aşa cum spune mama. A
ceva ieftin. Mă iubeşte. Şi eu pe el. Ne vom duce ca de fiecare dată tăcuţi
spre casă. Lui îi place să „chatuiască” după cum zice mama, mie îmi plac
filmele cu maşini şi urmele lăsate de roţile tricicletei pe asfalt. Nu-mi place
mizeria, lucrurile inutile. Sunt atât de multe obiecte care stau nemişcate,
luni în şir, zile şi ani. Tata e dezordonat, zice mama. Mereu întârzie şi
miroase a ceva ieftin. Mă iubeşte. Şi eu pe el. Trăim împreună dar ceva
nevăzut ne ameninţă. Oare ce? Ne privim intens, fără a vedea nimic.
SCENA 5
În urmă cu cincisprezece ani şi câteva luni.
EL: Eşti mai bine?
EA: Mă loveşte puternic.
EL: Să coborâm în primul port.
EA: Mi-am dorit atât de mult să ajung aici să-i văd.
EL: Delfinii. Uitasem. Credeam că suntem din alt motiv aici.
EA: Să citim, să recitim aceeaşi carte? Râde.
EL: Ofiţerul de cart mi-a spus că aceasta e o zonă în care de obicei sunt
văzuţi.
EA: Ar fi bine sa nu fii aici când apar.
EL: Îi intimidez?
EA: Dacă vin o fac doar pentru mine.
EL: Nu-mi plac delfinii. Peştii în general.
EA: Pentru mine şi pentru el.
EL: Nu te înţeleg.
EA: Foarte bine.
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EL: Plec sau rămân?
EA: Pleci sau rămâi. Rămâi.
EL: Fă-mi loc. Se aşază lângă ea pe şezlong.
EA: Ce caut aici cu tine? Înainte de întâlnirea din Centrul tehnologic,
păreai mai creativ. Mai sincer. Mi-a plăcut felul în care ne-ai regizat
întâlnirea.
EL: Aşteptăm un copil şi suntem în prima lună de croazieră. Suntem în
luna de miere. Pe un vas, undeva în Mediterană. Cam greu să te
răzgândeşti.
EA: Adu-mi un pahar cu apă.
EL: Plată sau carbogazoasă?
EA: Mi-e indiferent.
EL: Atunci… să fie carbogazoasă.
EA: Bine.
EL: Nu ţi-ar prinde mai bine plată?
EA: Poate că da.
EL: Pe masa de pe punte avem doar suc.
EA: Bun şi sucul.
EL: Prea multe chimicale. E nociv pentru… copil. Şi pentru tine.
EA: Atunci coboară şi adu-mi un pahar cu apă plată sau carbogazoasă, ce
găseşti.
EL: Plată. Numai că vreau să-i văd şi eu. Să le văd piruetele.
EA: Au.
EL: Ce e? Uite-i. Sunt… o mulţime.
EA: L-am simţit ca şi cum s-ar fi aruncat sus de tot în interiorul meu,
aterizând pe spate, stropind totul în jur, vrând parcă să-i urmeze pe ei.
EL: Cobor acum după apă. Şi chem doctorul. Iese.
EA: Rămâi lângă mine. Mi-a trecut setea. Mi-e somn.
SCENA 6
TATĂL: M-ai adus intenţionat aici?
MAMA: Aceeaşi carte. Arată spre ospătari. Nu s-au schimbat deloc. O fi
iubirea?
TATĂL: Cu noi ce s-a-ntâmplat?
MAMA: Suntem ca toţi ceilalţi. Au trecut nişte ani şi nu mai avem nimic
să ne spunem.
TATĂL: Anul de după întâlnirea din acest loc a fost cel mai frumos.
MAMA: Nu am fost sinceri.
TATĂL: Eu sunt. Am…
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MAMA: Încă din primele zile pe net schimbul interminabil de cuvinte
purta ceva nevăzut. Un virus. Ne-am contaminat singuri fiinţele.
TATĂL: Te-am iubit.
MAMA: Aceleaşi cuvinte pe care le tastai foarte repede. Aveai dexteritate.
Acum mie chiar nu mai îmi spun nimic.
TATĂL: O vreme am încercat.
MAMA: Aerul acesta serios e tot ce ţi-ai perfecţionat în ăştia cincisprezece
ani.
TATĂL: Cincisprezece ani şi cinci luni. Râde. Îţi seamănă mult.
MAMA: E delfinul meu. Şi ţie îţi seamănă.
TATĂL: Mai ţii minte pe puntea vaporului, atunci în Mediterana, am fost
fericiţi.
MAMA: Şi după, ce s-a schimbat?
TATĂL: Durerea şi sunetele lor încă mă obsedează. Târziu am înţeles că-i
erau adresate lui.
MAMA: Copilului nostru nenăscut?
TATĂL: Nu m-am obişnuit cu gândul că am fi putut evita să fim acolo.
Înţeleg, e absurd. Dacă nu era acea zi…
MAMA: Ce s-ar fi schimbat?
TATĂL: Îi urăsc pe toţi delfinii din lume.
MAMA: Aşa au început problemele tale. Nu ai acceptat ceva diferit de
tine.
TATĂL: Pe tine măcar te iubeşte.
MAMA: Ce contează sentimentele lui? Tu spui că nu le are. Le are?
SCENA 7
În urmă cu zece ani. Mama îi citeşte copilului dintr-o carte povestea lui
preferată.
MAMA: Într-o frumoasă zi de primăvară…
COPILUL: Cu o rapiditate năucitoare ia şerveţelele de pe masă şi le pune
în coşul de gunoi. Mama nu-l observă. Mama şi tata sunt dezordonaţi. Fac
mizerie.
MAMA: Doi iepuri se zbenguiau…
COPILUL: Ordinea e ceva ce pe mine mă linişteşte.
MAMA: Pe un deal…
COPILUL: Tata e în grădină. Îşi citeşte corespondenţa. Abia s-a întors.
Tăcut şi preocupat, zice mama. Aşa e el când se conectează.
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MAMA: Cândva pe acel deal frumos, un copac ce acum era falnic se
năştea întâmpinat de vânt.
COPILUL: Vântul ştie multe. De unde ştie vântul lucrurile?
MAMA: Încă de la naştere, copacul s-a împrietenit cu vântul.
COPILUL: Urmează partea care îmi place.
MAMA: Copacul îl tot întreba: Cum gândeşti tu, vântule? Cine îţi spune
pe unde să o iei? Cum nu te rătăceşti şi vii mereu să îmi mângâi frunzele?
COPILUL: Vântul e un copil mare. El nu gândeşte, umblă hai-hui.
MAMA: Vântul învăluindu-l i-a spus: Ştiu că mă iubeşti, dar sunt mereu
împins de la spate şi într-o zi când vei îmbătrâni te voi culca la pământ.
COPILUL: Ştiam eu. Cine-l împinge pe vânt?
MAMA: Iepuraşii s-au oprit o clipă, cel alb spunându-i celui cenuşiu:
Trebuie să fie copacul despre care mama mi-a povestit că s-ar fi îndrăgostit
încă de la naştere de moartea lui. Se opreşte. Nu mai pot citi. Azi îmi pare
prea tristă povestea. Dragul meu delfin.
COPILUL: Un scaun nu-i aliniat cu celelalte. Cum nealiniat? Uite aşa,
cum trebuie să fie. Mama e tristă. Mama e un copac? Tata vântul? Vântul e
un copil neastâmpărat, un nesuferit care umblă hai-hui.
SCENA 8
Mama şi tata în urmă cu cincisprezece ani.
TATĂL: E tăcut.
MAMA: A făcut abia un an.
TATĂL: Alţii, cei mai mulţi, la un an…
MAMA: Spun mama, tata, fac primii paşi… Şi el îi face. Pare sigur pe el.
TATĂL: Nu e vorba de paşi.
MAMA: Despre ce e vorba?
TATĂL: E diferit.
MAMA: Şi noi cum ne-am dorit să fie?
TATĂL: Aici nu e vorba de noi, eu, tu…
MAMA: Spune-mi cum suntem.
TATĂL: Fericiţi.
MAMA: Şterşi şi deconectaţi. Greşesc. Tu eşti mereu conectat prin ceva.
TATĂL: Fericiţi. Trebuie să rămânem fericiţi.
MAMA: Ţi-ai luat pastilele împotriva durerii? Ţi-ai dat telefoanele? Ţi-ai
verificat corespondenţa? Viteza pe net? A mai crescut puţin? Eşti fericit.
TATĂL: E prea tăcut.
MAMA: În comparaţie cu ce?
TATĂL: Cu restul.
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MAMA: Are o fire poetică.
TATĂL: Poetică? Ai înnebunit. La ce e bună?
MAMA: N-am zis că e bună sau rea. Am zis că o are.
TATĂL: Doamne fereşte. Loveşte-te peste gură.
MAMA: Loveşte-te tu.
TATĂL: Glumeşti?
MAMA: Da.
TATĂL: O să ne placă?
MAMA: Se întâmplă tot timpul. Părinţii şi copiii lor se plac. Până la o
vârstă, apoi nu se plac, apoi de la o vârstă iar se plac… Nu e nici o
filozofie, aşa e mereu.
TATĂL: Nu sunt pregătit pentru nici un fel de confruntare.
MAMA: Eşti comod emoţional.
TATĂL: Cum?
MAMA: Previzibil. Te mişti între două puncte, doar pe traseul cunoscut.
TATĂL: Ce e rău în asta?
MAMA: Nimic.
TATĂL: Dacă vrei să-mi spui ceva, fă-o.
MAMA: A făcut abia un an.
TATĂL: Şi noi aproape doi.
SCENA 9
În urmă cu zece ani, tatăl, mama şi copilul.
TATĂL: Ia-l de la geam.
MAMA: Îi place.
TATĂL: O să-l vadă băgăciosul acela de peste drum.
MAMA: Ăla nu te vede nici de la un metru. E beat mereu.
TATĂL: Atunci obosita de nevastă-sa.
MAMA: Au divorţat anul trecut. A plecat doar cu o geantă de mână.
TATĂL: Vreo rudă de-a lui de la ţară. Are o mulţime. Este imposibil ca
cineva să nu stea la pândă.
MAMA: Să-l vadă.
TATĂL: Ce-o să creadă despre noi?
MAMA: Nu-mi pasă.
TATĂL: O să ne pună un semn la intrare. Vor începe cu întrebările şi
compătimirea.
MAMA: Să ne pună ce întrebări vor.
TATĂL: Nu-ţi pasă?
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MAMA: Nu.
TATĂL: Eşti împăcată.
MAMA: Da.
TATĂL: De aia plângi în pat pe întuneric.
MAMA: M-ai auzit tu?
TATĂL: Foarte des.
MAMA: De ce aş face-o?
TATĂL: Iese la geam şi strigă. Copilul nostru e un monstru dar are o fire
de poet.
MAMA: Linişteşte-te.
TATĂL: Curioşilor. Vă aşteptăm în vizită. Puteţi să veniţi zilnic, împreună
cu rudele voastre băgăcioase.
MAMA: Încetează, eşti caraghios.
TATĂL: Închide geamul. Vrei un ceai?
MAMA: Vreau să-ncetezi.
TATĂL: M-am liniştit. De mentă e bun?
MAMA: Bun.
TATĂL: Sau de tei. Teiul e liniştitor. Ori sunătoare?
MAMA: Sunt mama lui.
TATĂL: Avem doar de mentă. Când am stat lângă mama în spital…
MAMA: Iar povestea asta. Toţi am stat lângă cineva drag, măcar o dată,
într-un spital.
TATĂL: Nu era cineva. Era mama.
MAMA: Mama, mami, mămica.
TATĂL: Medicul mi-a retezat-o ca pe ceva total inutil. Mâna pe care i-am
recunoscut-o atârnând de sub cearşaf în timp ce o scoteau cu targa ca pe un
obiect inutil. Bucata de ciment murdar pe care zăcea goală. Tuburile de
plastic, rădăcini uscate, atârnând de peste tot, prinse în grabă cu bucăţi de
leucoplast.
MAMA: Îmi ţii din nou o prelegere despre moarte.
TATĂL: Vorbesc despre moartea mamei.
MAMA: Eu despre copilul nostru viu.
TATĂL: Despre el vorbesc şi eu şi despre toată situaţia asta de nesuportat.
Sfârşitul…
MAMA: Sfârşitul ţine câteva clipe. Viaţa comparată cu moartea este
nesfârşită. Şi doar amintindu-ţi secundele fericite. Dacă tu asta vrei,
rulează-ţi până la epuizare scena morţii mamei tale. Nu te ajută cu nimic.
Mulţumesc pentru ceai.
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SCENA 10
COPILUL: Realitatea cu care mă hrănesc eu e densă ca o lespede
nesfârşită. Păşesc peste ea, dau peste cap, fac salturi ample. Mai mereu e
înţepenită, neinteresantă. Mai mereu simt cum realitate asta mă scapă pe
pământ, printre ceilalţi copii, unde nu mă simt apropiat. Eu sunt cel mai
apropiat de umbra îngerului meu, mama. Eu sunt cel mai fericit când
soarele usucă urmele roţilor tricicletei mele pe asfalt. Privesc pe geam,
stau singur, mă chinui să-mi prind nasturii cămăşii, aranjez mereu scaune,
şerveţele, lucruri. Şi aceasta e viaţă, şi acestea sunt evenimente importante,
şi în felul acesta ceva esenţial se pierde, puţin câte puţin ajungând la
linişte. Realitatea cu care mă hrănesc eu e scufundată aproape permanent
adânc în fiinţa mea. Mii de fire rupte, încercări epuizante. Niciodată când
am vrut să spun căldura nu am ajuns până la voce. Nu am trecut niciodată
mai departe de minte. Totul se înghesuie acolo, se cimentează, se uită. Uit.
Ce nu pot spune zâmbesc, ce nu pot simţi ocolesc. Nu e teamă. Astfel
reuşesc să nu fiu şi mai complicat decât sunt. Umbra îngerului meu, mama,
când dorm e transparentă. Şi atunci când e transparentă mă ia de mână şi
zburăm într-un loc unde nu e nevoie de realitate. Ce ne spunem, câte
minuni ni se deschid în faţă, cum arată o umbră de înger fericit ţinând o
mână de copil în mâna ei, asta trebuie singuri să vă imaginaţi. Imaginaţivă.
SCENA 11
Mama, tata, copilul în urmă cu zece ani. Mama îi citeşte copilului.
MAMA: Copacului îi era frică doar de om. Omul e puternic, îi zicea
vântul. Şi adeseori foarte crud. Ştiu, răspundea copacul. Vine aşa din senin
în lumea mea şi a fraţilor mei şi măcelăreşte tot ce îi iese în cale. Dar asta
nu e nimic, continuă vântul. Am grozăvii de neimaginat, mereu cu armele
lui care sunt felurite, îşi striveşte semenii cu o plăcere totală. Meticulos,
fără pic de compasiune. Omul acesta e ceva de neînchipuit în lumea mea
de vânt. Nu seamănă cu nimic de pe pământ. Cum aţi spune voi copacii, nu
are nimic sfânt.
COPILUL: Omul acesta e un tigru? Tigrul e mult prea blând. Un crocodil
înfometat, poate. Un crocodil sătul, imposibil. Abia când s-a-ndestulat,
omul acesta face rău cât zece crocodili înfometaţi. Cine scrie asemenea
poveşti pentru copii?
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MAMA: Un om? Omul e om, îi zise vântul. Omul nu poate înţelege
copacul şi nici vântul. Iepuraşii au mai zăbovit o vreme pe acea coamă de
deal, cel cenuşiu şoptindu-i celui alb, pentru a nu fi auzit de copac. Cât de
singur trebuie să fie. Cândva pe acea coamă de deal erau o mulţime.
COPILUL: Pădure se spune. Mai mulţi copaci se numesc pădure.
MAMA: Nu e singur. Este cu vântul care-l iubeşte, încă de la naşterea lui,
urmă cel alb.
COPILUL: Vocea mamei, privirea mamei, mână ei alunecându-mi prin
părul meu, nu sunt un copac singur, mângâiat doar de vânt, mama îmi zice
delfin, iar toţi ceilalţi Sandy.
MAMA: Hai, delfin frumos, e timpul. Tatălui: Mai stai?
TATĂL: Da.
MAMA: Poate ar trebui să fii tu puţin mai apropiat de el.
TATĂL: Sunt.
MAMA: Crezi?
TATĂL: Da.
COPILUL: În lumea aceasta trebuie să ai noroc. Eu am. Sunt delfin şi
mama mea e înger.
SCENA 12
El şi ea, înainte cu un an de a se cunoaşte, în locuri diferite, comunică pe
Messenger deja de câteva luni.
EA: Ştiu.
EL: Ieri îţi spuneam că pentru mine…
EA: Nu e o simplă joacă.
EL: Nu este.
EA: Câte conversaţii mai ai deschise azi,
EL: Una, ca ieri, ca alaltăieri, ca în fiecare zi de câteva luni.
EA: Îmi eşti fidel virtual.
EL: Da.
EA: Şi eu… lucrez în Parcul Industrial.
EL: Glumeşti.
EA: În zona A.
EL: Ca mine. Ştii cafeneaua din zona A?
EA: Îmi beau zilnic cafeaua acolo.
EL: E un loc plăcut. Ospătarul a scris o carte.
EA: Mulţi scriu acum. O fac sec, la fel cum se iubesc. Transcriind tot ce
vorbesc.
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EL: Nu mă deranjează, eu citesc rar.
EA: Nici pe mine.
EL: Nu?... Atunci…
EA: Spun doar că omul s-a obişnuit să producă multe lucruri inutile.
EL: Ai vrea să ne-ntâlnim?
EA: Da.
EL: S-o facem ca şi cum ar fi din întâmplare.
EA: Eu deja sunt la o masă, tu intri…
EL: Este liber? întreb.
EA: Banal.
EL: Aşa se-ntâmplă tot timpul. Aşa e firesc să fie.
EA: O să port ceva deschis, poate o bluză crem.
EL: Eu o să am în mână o carte.
EA: O carte bună, bineînţeles. 
EL: Scrisă de cineva de acolo.
EA: Poate am mai stat la aceeaşi masă.
EL: Imposibil.
EA: De ce?
EL: Te-aş fi remarcat.
EA: Cum?
EL: Umorul tău.
EA: Da.
EL: Felul direct.
EA: Da.
EL: Cred că e greu să treci neobservată.
EA: Crezi?
EL: Da.
EA: Spui nişte lucruri…
EL: Drăguţe.
EA: Da… Nu… Cred că ai experienţă.
EL: Eşti rea.
EA: E adevărat.
EL: Nu în general. Acum, cu asta.
EA: Înţeleg.
EL: Te-aş fi remarcat pentru că eşti…
EA: Specială?
EL: Ţi-am mai spus-o?
EA: Da.
EL: Şi a devenit un clişeu.
EA: Nu a devenit încă. Mi-ai spus-o doar de opt ori.
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EL: În opt luni.
EA: Eşti echilibrat.
EL: Folosesc un program special. Mă ajută să utilizez cuvintele potrivite.
EA: special?
EL: Da.
SCENA 13
Tatăl şi copilul după paisprezece ani.
TATĂL: Opreşte-te.
COPILUL: Ordonează lucrurile în cameră.
TATĂL: Ai mai pus şerveţelele de cinci ori în coş. Vor ajunge acolo abia
după ce le vom folosi.
COPILUL: Uşor iritat, îl priveşte fix.
TATĂL: Iar începi? O faci intenţionat.
COPILUL: Aruncă din nou şerveţelele la gunoi, fără ca tatăl să-l observe.
TATĂL: Mă pui la încercare. Vrei ca eu să cedez de fiecare dată. Pune
scrumiera pe etajeră şi
vasul pentru fructe pe masă.
COPILUL: Aruncă din nou scrumiera la gunoi. Tatăl nu-l observă.
TATĂL: Descumpănit. Mamei tale nu-i faci astfel de prostii.
COPILUL: Întoarce scaunele pe masă.
TATĂL: Nu începe cu scaunele.
COPILUL: Din ce în ce mai tensionat, după o pauză scurtă va începe să
trântească lucruri.
TATĂL: Ia scaunele şi le izbeşte cu furie de podea. Le lăsăm aici. În locul
lor.
COPILUL: Cu o viteză năucitoare, umple coşul de gunoi cu diferite
obiecte.
TATĂL: Eşti un copil neascultător.
COPILUL: Tata e un vânt năprasnic. Întoarce din nou scaunele pe masă.
TATĂL: Îl prinde de mâini. Opreşte-te. Îţi spun să te linişteşti.
COPILUL: Face o criză puternică, răvăşeşte toată camera.
TATĂL: Speriat, sună la spital. Alo, vă rog, vă rog să mă ajutaţi. Pe
strada…
COPILUL: Se linişteşte. Golit de energie, priveşte în gol. Tata e prieten cu
medicii. Mâinile lor sunt puternice şi reci. Spitalul lor e adânc şi întunecat.
Îmi e teamă. Acolo sunt multe ţipete. Copiilor nu le este bine. Copiilor le
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face rău spitalul. Copiilor le plac tricicletele cu roţile umede, lăsând urme
pe asfaltul încins.
TATĂL: Linişteşte-te. Uite, închid. Nu-i mai chem. Ştii că mama se va
supăra pe amândoi. Acum suntem copii buni, nu mai facem mizerie.
COPILUL: Vorbeşte pentru prima dată cu tatăl lui. Tu faci mizerie. Faci
mizerie. Faci mizerie. Copilul râde, tatăl râde, cei doi se îmbrăţişează.
TATĂL: Nu din nou şerveţelele. La naiba, o luăm de la capăt?
COPILUL: Mama mi-ar citi acum povestea cu iepuraşii, şi-ar trece
degetele prin părul meu şi mi-a zice delfin drag. Şi poate un pic şi Sandy.
Tata e neastâmpărat. Se desparte greu de lucruri, lucrurile sunt felurite şi
mai toate inutile. Stau înghesuite pe aici, eu le pun pe acolo. Arată înspre
coş. Asta e tot.

SCENA 14
COPILUL: Oamenii ştiu că nu am fost un copil bun. În curând voi fi un
delfin uriaş, dar cât mama mea va trăi nu mă vor pune niciodată într-un
acvariu. Mie, ca ei, îmi place marea, acolo percep toate sentimentele
semenilor mei. Ce frumos şi cât de simplu e să mă înţeleg cu ei. Alunecând
prin apă, las dâre invizibile în urma mea. Sunt greu de găsit. Oamenii ţin
minte ce fel de copil am fost. Ca şi cum ar fi ceva rău să fii delfin.
Acvariile lor sunt întunecate şi reci. Mâinile lor sunt puternice. Milă nu au.
Mi-au spus alţi delfini. Milă nu. Mi-au spus alţi delfini fără mame că
oamenii au mâinile puternice şi sunt fără milă, punct.
SCENA 15
Mama, Copilul și Tatăl pe terasa casei după 16 ani.
TATĂL: Ar fi trebuit să plec.
MAMA: Ce ai fi schimbat?
COPILUL: E curios felul în care se iubesc adulții.
TATĂL: Suntem într-un punct....
MAMA: ...mort.
TATĂL: Din nou previzibil?
MAMA: Ca întotdeauna.
COPILUL: Ce frumoase lucruri își spun. Cuvintele lor uneori nu au logică.
Alteori le percep ca pe niște șoapte.
TATĂL: Nu a fost întotdeauna așa. La început...
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MAMA: ...ne-a fost bine.
TATĂL: Da
MAMA: Da
COPILUL: Ne este bine împreună, ne place.
TATĂL: Mă sufocă liniștea asta, ordinea ta. Oamenii nu trăiesc doar
pentru a respecta reguli.
MAMA: Nu ai înțeles până acum că noi suntem diferiți.
TATĂL: Din nou...?
MAMA: Dezlipește-ți o clipă ochii de pe ecran și o să înțelegi ce e cu
ordinea asta.
COPILUL: Au vocile atât de liniștite. Îmi ascund ceva. Adulții ascund
mereu ceva.
TATĂL: Doctorul...
MAMA: Domnul ”D”...
TATĂL: ”D” la ultima consultație mi-a vorbit ce poate fi dincolo de
tăcerea lui.
MAMA: Accepți că poate fi ceva. Dincolo de tăcerea ta ce este?
TATĂL: Niciodată nu m-am îndoit. De ce duci mereu discuția într-un
punct...
MAMA: ...mort. Ți-e frica! Dacă tu, raționalul, te-ai înșelat în toți anii
ăștia..!
TATĂL: Mi-ar fi fost mai ușor să-l înțeleg dacă îmi dădea un semn. Ceva
palpabil.
MAMA: O minune?
TATĂL: Tu crezi în minuni și le-ai epuizat pe toate.
COPILUL: Mama mea e un înger, tata un vânt neastâmpărat.
MAMA: M-am agățat de orice ar fi putut să-i facă bine. Aș face-o din nou,
iar și iar...eu cred.
TATĂL: Sandi, oprește-te, nu scaunele din nou! Despre asta ce crezi?
MAMA: Delfin drag, vino și așează-te să-ți termin povestea.
Copilul își pune capul pe genunchii mamei.
TATĂL: Cum reușești? Nu înțeleg cum e posibil!
Se adâncește în conversația lui pe internet. Din ce în ce mai absent.
Mama îi citește copilului.
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MAMA: Mai mulți copaci se numesc pădure – urmă iepurașul cenușiu.
Bunicii noștri locuiau într-un astfel de loc. Aveau o casă sigură, plină de
bunătăți, și se înțelegeau cu toate vietățile.
COPILUL: Și noi locuim într-o casă pe care mama o face sigură. Mama nu
e o pădure, e un înger. Ce-i acela un înger? O mamă cu aripi transparente
care-l ia pe Sandi, adică eu, delfinul și mergem ACOLO. ACOLO eu stau
cu capul pe genunchii ei și sunt mângâiat uneori de vânt.
Tatăl se ridică de pe scaunul lui și-l mângâie ușor pe cap.
Așa arată o casă sigură.
Mama citește.
MAMA: Să ne grăbim, e târziu – spuse iepurașul alb. Mai avem de trecut
peste pajiștea cu baltă verzuie. Acolo în amurg mă cuprinde teama, printre
șirurile acelea nesfârșite de pietre. Se spune că au fost cândva vietăți care
încet, încet s-au înstrăinat unele de altele iar cineva le-a preschimbat. Au
fost pedepsite. Cine are o astfel de putere, întrebă iepurașul cenușiu? Asta
nu știu – urmă cel alb. Așa ceva nu-și mai amintește nimeni. A fost foarte
demult. Să ne grăbim! Rămâi cu bine - copac frumos, rămâi cu bine vântule, rămâneți cu bine!
COPILUL: Pe pajiștea cu blată verzuie sunt șiruri nesfârșite de pietre. Noi
nu suntem printre ele. Nu ne-am înstrăinat. Stau pe genunchii mamei iar
vântul îmi trece prin păr. Așa vom fi mereu, negreșit, împreună.
MAMA: A adormit, pare că visează.
TATĂL: Pare
COPILUL: Împreună. Îi văd îmbrațișați. Împreună. Râd, stau ghemuiți în
fotoliu. Își spun nimicuri. Râd, rezemați, în grădină, unul de altul. Ascultă
la căști muzică. Gătesc. Se uită la filme. Se prostesc. Se prostesc în camera
lor. Râd. Aleargă în fiecare dimineață. Își beau cafeaua și ceaiul pe terasă.
El citește corespondența. Își amintesc nenumărate întâmplări. Ea mai
multe, el câteva, aceleași. Râd. Stau îmbrățișați. Vorbesc despre
următoarea vacanță. Se sărută. Mie mi se pare scârbos, dar mi se pare
frumos. Sunt drăguți. Râd. El aduce flori, ea le miroase împreună cu mine.
El aduce zilnic ceva pentru ea. Ea zâmbește de fiecare dată. Eu sunt curios.
Ea e fericită. Așa trăim noi. Așa vom trăi mereu. Împreună. Mamă-tatăcopil, tată-mamă-copil, copil-mamă-tată. Copil. Realitatea cu care mă
hrănesc eu e nesfârșită. Sunt un copil, nu-i așa?
MAMA: Delfinul meu visează și surâde.
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COPILUL: Sunt un delfin care visează.
SCENA 16
Mama și Tatăl după 16 ani.
MAMA: Știu...
TATĂL: Îți spun că pentru mine...
MAMA: ...nu e o simplă joacă.
TATĂL: Încă te iubesc!
MAMA: Încă...
TATĂL: Un copil nu poate schimba totul.
MAMA: El nu, în schimb, tu ai reușit.
TATĂL: Uneori aș vrea să fiu în locul lui, să mă mângâi iar eu să te
privesc netulburat.
MAMA: Cum se pierde echilibrul! Frumusețea!
TATĂL: Uităm!
MAMA: Devenim prăfoși, apoi din ce în ce mai cristalizați, mai
contorsionați.
TATĂL: Cândva ne era bine.
MAMA: Miliarde de fragmente din viața aceea tihnită, ferecate în adâncul
ființelor.
TATĂL: Am uitat.
MAMA: Pretutindeni, în jur, se întind șiruri de pietre fără nicio legătură
între ele. Șiruri nesfârșite de singurătăți.
TATĂL: Noi ce suntem?
MAMA: Niște pietre. Spulberate din catedrale, prăbușite din ziduri.
TATĂL: Și el?
MAMA: Paradisul pierdut, poezia, acele câteva firimituri de fericire care
nouă ne-au scăpat printre degete, lui ajungându-i ca hrană o întreagă
veșnicie.
TATĂL: Ce va urma?
MAMA: Rămânem în acest șir imobil, iar tu poți să mă privești netulburat.
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Poeme de
Lia Faur
ni mots ni bagatelles (I)
conversație cu ochii închiși
și iar zilele când
prin telefonul mobil
cerul e colorat spre obscen
ceea ce numesc suflet
curge ca o mască de miere
pe bărbie și sâni
mă ling ca pisicile cu limba aspră
fiecare cuvânt al tău intră în mine
încerc conversație cu ochii închiși

inițiere în scrierea cu mâna stângă
ți-am scris cu mâna dreaptă
stânga închide mereu
un fermoar peste carne
mi-am lăsat pielea jos pe parchet
să crezi că sunt eu
între noi
tăcerea e cel mai înalt grad
de comunicare
ne tăiem urechea
începând cu această clipă
ne ținem prosopul
62

Poesis

unul altuia
și scriem mesaje
învăț să-ți vorbesc fără cuvinte
tăcerea tarămâne
la capătul fiecărei străzi
calc păpădiile
și mușuroaiele de furnici
mereu cu ochii închiși
ca un orb agățat
de brațul unui necunoscut

poemul care nu-ți place
după miezul nopții
se construiesc amintirile cu tine
să-ți păstrezi gândurile intacte
este cel mai bun lucru pe care-l poți face
când distanțele se întind ca o chewing gum
desenezi peste ele
cum fac chinezii pe boabele de orez
treci peste poduri înguste cu ochii închiși
păstrezi pe buricele degetelor
amintirile pline ochi
te retragi pe furiș
ca un copil care gustă din dulciuri
ajunge atât pentru astăzi
ne mai amintim și mâine
ea știe cel mai bine cum se distribuie amintirile
un puzzle de clipe împrăștiate
reconstruiesc postere și le lipesc în disperare
pe toți pereții din hol
deasupra patului și în baie
unde întorci capul e o secvență de pași
ca mirajul unor ținuturi îndepărtate
cu faruri în noapte și ființe lipite de ziduri
peste toate se așterne liniștea
amintirea exorcizează teama singurătății
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poem cald pe sunete de bormașină
e miercuri și tu ești micul meu dejun
mușchii se chinuie să aducă oasele pe verticală
ești doar o respirație la capăt
toate acoperișurile stau nemișcate
păsările nopții nu cântă
nu zboară fluturi e alt anotimp
luni mi-ai apărut în vis
în timp ce lumina eșuase spre capătul zilei
ieri a fost marți
umbra ta se construia
în aburul cald din interiorul carcasei de sticlă
afară aerul îngheață la fiecare cuvânt
e miercuri
și ne vom ține de mână
în februarie
în martie
în aprilie
urmele tale încă nu s-au scris pe zăpadă

în fiecare zi după asfințit
și atunci ne vom împreuna
ca păsările
în fiecare zi după asfințitul soarelui
cu ochii împăienjeniți
ne vom pipăi pe întuneric
numim fiecare parte a trupului
cu alte cuvinte
nimic nu mai sună la fel
prin trupul acesta nou
tu ai talentul de a pătrunde în mine
de a-mi face semne de-acolo
privesc pe mai multe ferestre
și cum întorc capul dau de tine
apoi de piciorul tău
arcuit în jurul acelui castel de nisip
oasele tale au miros de iarbă
nu găsesc nimic banal în fumul de țigară
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nu mă revoltă insomniile
nici visul din timpul zilei

trenul de iași
circulă același tren de seară
cu ferestrele murdare de somn
între două trupuri
există un singur spațiu disponibil
trenul accelerat trenul accelerat
ora pe un peron e vitală
limbajul specializat se amestecă
cu zeci de mii de alte cuvinte
un orb aude tot
și încearcă să descifreze
coduri pentru supraviețuire
nici o clipă nu uiți ce ai simțit
pe un peron
o pasarelă către orașaici și dincolo
vagonul e rece
a stat 45 de anineîncălzit
inima se găsește în partea stângă
o atingi și rămâi cu mâna pe ea
nu se simte deloc
doar un murmur amețitor
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Timpul
splendorii

fragment de roman de Andreea Nanu

„27 Noiembrie, 2016. Orele 17.00. Trenul străbate defileul
Turingiei. Coastele munților sunt acoperite de păduri de purpură și
ametist… Busoni avea dreptate; toamna e, în sine, o bijuterie!...
Lumina caldă mă leagănă, protectoare. Dacă aș putea să adorm,
măcar un ceas…
*
27 Noiembrie, 1914. Dragă Gerda, îți scriu în timp ce las în
urmă, unul după altul, peisaje devastate de toamnă. Ai ghicit, sunt
iarăși pe drum. Însă acum starea mea sufletească e alta, fiindcă mă
întorc la Trieste. Am părăsit Berlinul cu inima grea de cursul pe care
l-au luat lucrurile în ultimele luni. Aproape toate țările Europei au
declarat război Germaniei. Nu mai avea nici un rost să rămân, nu pot
să compun sub asediu. Spiritul meu cere libertate și mi-o voi apăra
chiar de va trebui să mă refugiez la capătul pământului. Abia acum
înțeleg că, de obicei, călătoria cea mai anevoioasă e cea spre propria
casă. La fel cum necunoscutul, misterul, te așteaptă în încăperea în
care te-ai născut, în mijlocul celor pe care i-ai lăsat în urmă, fără să-i
fi cunoscut îndeajuns. Trieste. L-am părăsit acum mai bine de zece
toamne și tot într-un noiembrie dezolant mă întorc, smerit de ploile
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ce nu se mai termină, dizolvând cu o plăcere ascunsă peisajele pe
care le străbat.
…Acum sunt singur. Îmi lipsește pălăvrăgeala lui Clark;
tânjesc în clipele de solitudine după umorul sec al lui Stevens. Dar nam avut încotro, a venit vremea să ne despărțim. Odată socotelile
încheiate, ne-am luat rămas-bun. Se vor întoarce la New York,
vaporul lor ridică ancora din Hamburg peste câteva ore. M-au lăsat
să plec cu promisiunea că mă voi întoarce în America pentru un
concert de Crăciun. Cine știe ce se va întâmpla cu noi toți, dacă vom
supraviețui sau nu măcelului. Nu mă gândesc la război, deși el
flutură ca o sabie ascuțită deasupra capului meu. Mă tem mai mult
pentru fiul nostru drag, Benvenuto, în al cărui devotament nu am
auzit niciodată vreo notă falsă… Mi-a scris că vrea să se înroleze!...
De-aș ajunge mai repede, trebuie să-l văd! Orele se scurg lente,
fatale, nimic nu le poate întoarce din drum. Le văd rostogolindu-se
ca melcii după ploaie de-a lungul costișelor ude, traversând până și
căileferate lucioase, arcuite ca șerpii în câmpia arsă de brumă. Orele,
spre deosebire de melci, nu se tem de moarte. Nici gloanțele, nici
baionetele, nici măcar muzica n-ar putea să spintece o oră,
curmându-i curgerea, esența… Picăturile de ploaie se agață de
marginea geamului, ca o salbă de perle translucide. Am traversat
Karlovy Vary în primele ore ale dimineții.Ce frumusețe!O bijuterie
în piatră… Trenul încetinește aproape de frontiera cu Italia. Văd în
zare crestele înzăpezite de la Cortina d’Ampesso… Un controlor în
uniformă militară îmi cere actele pe care le examinează atent,
măsurându-mă din cap până-n picioare. Adevărat, pașaportul meu e
plin de semnele ultimelor călătorii și acum asta îmi dă bătăi de cap.
Explic că sunt muzician. Mă justific, eu și munca mea, existența mea
care nu are nimic de-a face cu războiul. Berlin? Nu, nu sunt spion!…
Mă sfătuiește să-mi scot de la reverul hainei insigna cu însemnele
germane. O primisem la recepția care a urmat după Simfonia Dante.
O uitasem acolo, pur și simplu, nu m-am gândit că ar conta. Acum
însă, din nefericire, aflu că cel mai mic gest sau cuvânt aruncat
aiurea pot să-mi atragă pedeapsa cu moartea. Tu știi cât de neajutorat
sunt în astfel de lucruri.Fără spiritul practic al lui Stevens sunt
pierdut. Norocul meu e că destinul îmi trimite de fiecare dată un
ajutor. Controlorul iese pe hol, chemat de un altul. Discută aprins cu
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un ofițer ce pare să fie de rang mai înalt, deși chipul angelic îi
trădează tinerețea. Arată familiar… unde l-am mai văzut oare?... Ah,
firește, e tânărul Durand pe care l-am cunoscut în salonul Sarei
Bernhardt la Paris. M-a salutat zâmbind, ducându-și două degete la
chipiu și a plecat. Până când m-am dezmeticit, dispăruse deja în
mulțime, n-am avut vreme să-i mulțumesc… A început și aici să
ningă, o lapoviță zbuciumată care se chinuiește parcă să aducă pe
lume prima zăpadă a iernii. Prima care să dureze, cel puțin… Trenul
pornește din nou și de data asta nu va mai opri până la Veneția, de
unde voi lua un altul spre Trieste. O să înnoptez la hotel Luna
Baglioni, mi s-a spus că e cel mai sigur și, cu puțin noroc, sper să
ajung mâine seară acasă. Am trimis o telegramă anunțându-mi
venirea.
… Orele 20.00. Hotel Luna Baglioni, 28 noiembrie 1914…
Dragă Gerda, am trecut de porțile Veneției într-o seară calmă,
aproape ireală, ca o pânză impresionistă fixată în țintele stelelor pe
bolta cerului. De la gară am luat un taxi - firește, o gondolă!- până la
hotel. Numele i se potrivește, din camera mea cu balconaș de lemn
peste Canal Grande văd luna mai aproape ca oricând. Dacă aș fi copil
aș întinde mâna și îndrăzneala celui care am fost odinioară mi-ar
permite să o ating. Obișnuiam să-l întreb pe bunicul de ce are mereu
palmele reci. Am atins luna cu ele, îmi spunea, încercând să-mi
încălzească degetele într-ale lui… Bunicul făcea ca totul să-mi pară
posibil și la îndemână. Creația ne fusese lăsată pentru a fi cucerită.
Asta nu înseamnă că ar fi împărtășit ideile violente care zdruncină
azi mica noastră lume… Îmi scot câteva lucruri din valiză, umblând
cu grijă ca să nu fiu nevoit să împachetez prea mult în ziua
următoare. Plec în zori, odată cu prima lumină. Ah, Gerda, aștept cu
înfrigurare ziua de mâine; nu știu ce-mi va aduce, dar sper… Stau
întins în patul împodobit cu baldachin de brocart care pare să se
legene cu fiecare val ce lovește în temelia de piatră a clădirii în care
a fost amenajat hotelul - doar de câțiva ani, mi se spune. Se pare că
aici ar fi fost pe vremuri un soi de bolniță, o leprozerie drept pentru
care clădirea, în ciuda frumuseții arhitecturale, a rămas în paragină.
Oricum, nu am avut de ales, era singurul loc unde puteam să
poposesc. La urma urmei nu e decât o noapte, îmi spun, încercând să
adorm… Nu, nu cred că voi putea. Luna coboară, albă și rece, până
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în dreptul ferestrei mele, orbindu-mi somnul. Dacă aș trage
draperiile, aș avea impresia că mă scufund în adâncul albastrului lor
de catifea ultramarin, iar broderia fină de argint nu mi-ar fi de folos
nici cât pânza de păianjen unei sărmane insecte. Așa că nu-mi
rămâne decât să aștept… Cine știe, poate mesagerul meu întraripat
de noaptea trecută va veni iarăși, să mă ducă în călătoria pe care mi-a
promis-o… Mă tem, Gerda, că l-am supărat atunci, spunându-i că nu
există, că până și cerul înstelat din care venea e tot o fantasmagorie,
una înzorzonată de imaginația mea obosită… Dar ce văd, e chiar el!
Îmi ciocănește în geam, tulburând umbra limpede a lunii.
- Deschide, Ferruccio!
- Credeam că nu o să te mai întorci niciodată!
- Niciodată? Ah, mă tem că asta e, pentru voi, oamenii, un
timp mult prea lung. Ori, trebuie să fac ceea ce am de făcut cât ești
încă aici… și treaz!
- Dar somnul, liniștea, când vor veni?
- Încă puțin și vei ajunge acasă unde te vei odihni. Acolo
drumurile noastre se vor despărți pentru totdeauna. Tocmai de aceea,
nu avem timp de pierdut. Urmează-mă!
- Unde? Credeam că ai venit doar să-mi ții de urât. Nu așa nea fost înțelegerea?
- Asta e înțelegerea ta, Ferruccio. Însă eu am fost trimis să te
port spre lucruri mai înalte. Dă-mi mâna!
*
Orele 17.30. M-am trezit în întuneric, cu inima bătându-mi
puternic. Nu e noapte, doar tunelul prin care trecem. Se aprinde
lumina de siguranță. Ah, de ce durează atât o simplă traversare?
Controlorul așteaptă liniștit pe hol. Nu se grăbește. N-are nici un
motiv de panică. De ce oare nu reușesc să-mi găsesc cumpătul? Mi-e
frică. Mi-ar fi mai ușor dacă îngerul meu s-ar așeza lângă mine și miar spune: sunt aici, dă-mi mâna!... În sfârșit, ieșim la lumină. Mă uit
la ceas, încă două ore pline până la Berlin. Am calculat greșit
distanța. Organizatorii mi-au trimis un mesaj, destul de impacientați.
Da, le răspund, voi ajunge la timp pentru concert! Dintre toate
drumurile mele de până acum, nu cred să fi avut parte de vreo
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întoarcere atât de lungă. Chiar, pentru ce mă duc la Berlin să-l
întâlnesc pe general, în afară de faptul că mi-e bunic? Poate că dacă
cineva m-ar privi acum din cer, Bach de pildă, mi-ar pune și el
aceeași întrebare: Iacob, pentru ce te-ai întors? O întrebare la care
nici generalul Maximilian n-a reușit până acum să răspundă.
*
Veneția, 28 noiembrie 1914, orele 23.00… Îngerul călător
semăna cu bunicul atât de mult, Gerda, încât i-am dat mâna. Avea
degetele la fel de reci ca ale bătrânului Guillermo, semn că și el
atinsese cândva luna, sau poate că tocmai de acolo venea, n-a vrut
să-mi spună. Astrul tăcea mâlc, plângând cu ochiul ei de ciclop în
apa de un negru strălucitor, mătăsos, ca părul despletit al mamei.
Cosițele Annei, așa cum le cunoscusem în copilărie, curgeau pe sub
Canal Grande, lovind la răstimpuri debarcaderul unde ne aștepta o
gondolă minusculă, cât teaca unei roșcove.
- Eu zbor, mi-a spus îngerul, dar pentru că tu ești atât de greu
și necredința ta ne-ar pune în primejdie, e mai sigur să te așezi în
gondolă și așa te voi conduce… În timp ce vorbea, ambarcațiunea în
care alunecasem se desprinse și începu să străbată apele întunecoase,
scăldate într-o mireasmă familiară. Da, era parfumul Annei Weiss,
îmi amintesc cum îmi îngropam fața în părul ei despletit ca să-l rețin
în nări cât mai mult timp. Timp, timp înstelat cu iz de caprifoi
sălbatic. Podețele se succedau deasupra capetelor noastre ca niște
vămi ale văzduhului, în timp ce aripile străvezii ale îngerului
îmbrățișau totul, ocrotindu-ne. Frigul nopții dispăruse ca prin
minune, o atingere de austru îi luase locul, în semn de binecuvântare.
L-am întrebat unde mergem și mi-a spus că trebuie mai întâi să-mi
plec genunchiul în fața unei doamne frumoase, după care vom părăsi
Veneția… Glasul i se ondula, agățându-se de frunzulițele cerate ale
unor nuferi care pluteau în ochiurile apei, adulmecând adâncurile.
Tot întrebându-mă cine ar fi putut să fie acea misterioasă doamnă și
a cărei putere trebuie să fi fost mai mare decât a mesagerului
întraripat devreme ce ne aștepta să i ne închinăm, am zărit din
depărtare contraforții de piatră și coloanele îmbrăcate în purpură ale
bazilicii della Salute. Ogivele acoperite cu vitralii încastrate în
marmură de Carrara aruncau umbre gri-albăstrui peste somnul
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pelerinilor veniți de departe să o venereze pe Fecioară. În clipa în
care ambarcațiunea noastră a ajuns la pontonul care lega vechile case
pe jumătate scufundate de Punta della Salute, un fior de gheață
incandescentă m-a străfulgerat din cap până-n picioare și am început
să tremur de presimțirea unei taine mari, poate prea mari pentru
inima mea măcinată de îndoieli. Dar vezi tu, Gerda, avea dreptate
bunicul Guillermo când îmi spunea că niciodată nu trebuie să mă
îndoiesc de puterea Îngerului. Să mă lupt cu el, asta da, dar niciodată
îndoindu-mă, ci încredințându-mă bunătății lui mântuitoare. În timp
ce gândeam astfel, o muzică secretă, care părea să se nască din
ondulațiile vitraliilor și din înfloriturile vechi de secole ale marmurei
de Carrara, m-a învăluit și m-a ridicat de la pământ, purtându-mă
prin ceața trandafirie a nopții până ce am stat deasupra turlelor
baroce din granit. Apoi, îngerul crescând ca un vis diafan, am fost
coborât pe palma lui până în dreptul inimii pe care Fecioara della
Salute o ridica în mâinile ei preacurate ca pe un alt soare. Acolo mam închinat ei, abia îndrăznind să-i ating condurul din piatră de
lazulit. Noaptea foșnea înăuntrul catedralei, răvășindu-mi gândurile,
în timp ce din ochii Madonnei picura asupra mea o putere
vindecătoare ca o ninsoare tânără. După o clipă în care m-am odihnit
cât pentru o eternitate, am fost iarăși luat de înger și așa, zburând
prin perdeaua de stele, m-am trezit din nou în gondolă, străbătând
apele care, toarse din maiestuosul caier al Canalului Grande, nu mai
erau acum decât două firicele subțiri pe care le-ar fi tulburat cu
ușurință degetul unui copil. Coaja de roșcovă în care pluteam ca un
rege își croia drum prin arterele Canaletto-urilor înguste care pulsau
în inima lagunei, cotind iute ca un gând printre clădirile vechi de
secole, cu zidurile de cărămidă brună și roșie, dincolo de care zăream
curți interioare cu verdeață luxuriantă, fântâni arteziene pe marginea
cărora se odihneau păsări de piatră și care, trezite din somn de
atingerea Îngerului, cântau cu glas de smarald și ametist, îndulcind
mătasea amăruie a nopții. Ochii mi se închideau, îngreuiați de un
somn pe care nu-l chemasem. Când era cât pe ce să adorm, îngerul
m-a trezit, punându-mi piciorul pe insula Murano. Străduțele înguste
duceau spre atelierele meșterilor ferecați acolo de secole, cu secretul
lor cu tot. Flăcărui jucăușe mijeau prin ochiurile ferestrelor în spatele
cărora sticlarii aplecați deasupra meselor de lucru modelau materia
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incandescentă, sculptând în însăși inima timpului pe care o
împodobeau cu tot felul de nestemate.
- Deschide-ți larg inima, Ferruccio, și ascultă glasul
mineralelor și al pietrelor prețioase. Am să te ajut să descoperi Aria
Fantasiei tale… doar ți-am promis, nu-i așa?
Piciorul meu a alunecat în chiar clipa în care m-am îndoit de
spusele Îngerului și el m-a mustrat, lipindu-și cu dojană arătătorul de
buze. Zburând dintr-un atelier într-altul, am ajuns într-o casă veche,
impunătoare, având pereții acoperiți cu sticlă colorată, ale căror
licăriri limpezi își răspundeau armonios, la octavă, ca într-un cor.
Văzând că încă mă încăpățânam să stau drept, Îngerul mi-a plecat
capul pe o policioară de argint, bătută pe margini în ametiste și safire
extrase cu grijă din pegmatite care umpleau încăperea de un albastru
intens și a cărui muzică îmi picura în urechea neascultătoare cu
nuanțe ce urcau în azurul deschis, coborând apoi armonic în
ultramarinul negru. De jur împrejur, trecând dintr-o încăpere întralta, am constatat uimit că totul era alcătuit din sticlă și minerale,
chiar și obiectele cele mai mărunte. Treptele care urcau spre salon
erau suflate din sticlă mată, lattimo, cu incrustații de sidef; ușile
batante se deschideau în lături fără zgomot în calea noastră,
ademenindu-ne cu lucrătura lor în millefiori, în timp ce covoarele
erau închipuite de lungi traverse tot din sticlă lucrată în smalto,
având pe margini ornamentații în aventurine. Intrările baroce erau
păzite de doi păuni albi cu cozile înfoiate din ace de mozolit
împodobite cu ochi de safir și ultramarin. Îmi făceam griji ca nu
cumva să sparg ceva, dar nu era nevoie, fiindcă trupul meu devenise
mai ușor și mai subțire ca o șoaptă. Am pătruns în salonul plin de
cărți legate în cotoare de granat și lapislazuli. Am răsfoit un volum,
trecându-mi degetele peste foile de cristal în care cuvintele fuseseră
scrise cu cerneală violacee din Murex brandaris. În colț, aproape de
fereastră, un imens pian de concert cu capac negru de turmalină și
clape din sidef și opal jucau în lumina lunii, răspândind sonorități
diafane, ca într-un canon. M-am apropiat să văd mai de aproape
partitura uitată pe marginea pianului, pe care o mână notase cheia sol
și cheia fa, cu înflorituri de labradorit și citrin.
- Dacă nu te vei smeri, nimic nu vei auzi, îmi șopti șăgalnic
Îngerul. L-am ascultat apropiindu-mi urechea de fiecare piatră, de
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fiecare ciob de sticlă. De jur împrejur, tot felul de pocale vechi,
lămpi și candelabre cu ciucuri de cristal, o sumedenie de casete și
policioare, lavoare, glastre, candele, bijuterii, chiar și obiecte casnice
ca prespapieruri, etuiuri, veselă. Deasupra unui șemineu tot din
sticlă, trebuie să fi fost un cuarț, am recunoscut scena suflată în sticlă
cu fir de aur înfățișând lupta lui Iacob cu Îngerul. Mesagerul meu ma tras de mână și zborul nostru a continuat în sus pe scară într-o
încăpere minusculă cu vedere spre mare. Era marea noastră de la
Trieste și camera era întocmai aceea în care m-am născut și în care a
venit pe lume fiul nostru, căruia i-am și spus Benvenuto!... Din
tavanul cu bârne sculptate în turmalină neagră ca smoala erau agățați
căluți de mare din agat, acvamarin și olivină. I-am ascultat și mi-am
dat seama că vocile lor misterioase alcătuiau un arpegiu care se tot
repeta într-un staccato de onix, ca pulsațiile unei inimi. Mă simțeam
ostenit, mi se făcuse o sete grozavă.
- Ia și bea, astâmpără-ți setea, Ferruccio, mi-a spus Îngerul
întinzându-mi șapte pocale meșteșugit lucrate. Am sorbit pe rând
dintr-o cupă de beril auriu, una de heliodor, alta de smarald, apoi de
acvamarin, alta de goșenit, alta de almandin și alta de morganit, în
timp ce licoarea din ele se prefăcea în muzică, potolindu-mi arșița.
M-am întins pe un pat de aragonit, împodobit cu un baldachin ca o
sită din perle și corali prin care Îngerul începu să cearnă noaptea
până ce rămase din ea doar ceața trandafirie a zorilor… Vedeam,
deja, porțile cunoscute ale cetății Trieste, portul în care se legănau
catargele cu velele coborâte. Curând, marinarii grăbiți aveau să ridice
ancora. Speriat că mă vor lăsa în urmă, captiv în insula Murano, am
strigat din toate puterile:Așteptați-mă!, dar vocea mea s-a topit într-o
șoaptă de topaz.
- Grăbește-te, Ferruccio, trebuie să ne întoarcem în Veneția
până la ziuă, aripile nopții au ostenit, Hypnos nu va mai rămâne mult
timp cu noi.
- Bine, dar ce să înțeleg din toate minunățiile astea?
- Ia cu tine cântecul mineralelor și al pietrelor prețioase. Ca și
ele, secretele vieții noastre, lucrurile tăinuite au o voce a lor, o
melodie irepetabilă.
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- E minunat ce spui, dar oare pot să fac asta? Eu care n-am
iubit până la capăt, nici nu am compus ceva vrednic de istoria
muzicii…
- Așa e, nu ești îndrăgostitul, nici muzicianul desăvârșit….
Dar Ferruccio, tu ai puterea să cristalizezi emoții… Tocmai de aceea
te-am adus într-un vis cu nestemate, chiar în locul în care te-ai
născut. O amintire e un contrapunct, o esență prețioasă. O zi care a
trecut rămâne în amintirea noastră ca o piesă de orfevrărie atent
lucrată, un nod minuscul în timp. Nu încerca să-l desfaci, țesătura
vieții e mult prea fragilă, nici să nu-l tai, altfel pânza vieții va
sângera. Scrie tot ce ai auzit în noaptea asta de deasupra tuturor
nopților, în casa transfigurată a copilăriei tale. Și ține minte, numai
muzica născută din iubire va dăinui… Așa mi-a poruncit Îngerul,
strecurându-mi între degete un condei cu pană de diamant. Era atât
de bine ascuțită penița aceea fină, încât, în clipa în care m-am înțepat
în deget, mi-a țâșnit o picătură de sânge. Era soarele ce răsărea,
rotunjindu-se, din albia nopții. Gondola împinsă de Înger a lunecat ca
gândul pe ultimele ape ale visului.
- Domnule Ferruccio, trebuie să vă treziți. Trenul
dumneavoastră pleacă într-o jumătate de oră!...

(Fragment din romanul cu același titlu, în curs de apariţie)
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Petru Ursache,
cărturarul
şi omul
o cronică de Ioan C. Teşu
(Omul Bun al Culturii Românești. Apaos, ediție îngrijită de Magda
Ursache, EIKON, București, 2016, 610 pagini)
Editura EIKON, o editură care se impune constant și hotărât în
peisajul cultural românesc actual, a publicat, la începutul acestui an,
postum, volumul omagial, document și monument, consacrat personalității
și operei profesorului emeritus al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din
Iași, etnologului, esteticianului, istoricului literar şi criticului Petru
Ursache.
Cu referire la editura EIKON, condusă cu pasiune și dragoste de
cultură de către Dl. Valentin Ajder, este suficient să menționăm faptul că,
în cadrul celor peste 20 de colecții, incluzând lucrări de știință, literatură,
teologie, istorie, artă, pedagogie, medicină, memorialistică, etc., a publicat
aproape 2000 de titluri, fiecare de referință pentru domeniul respectiv. În
colecțiile teologice, spre exemplu, au fost publicate opere și apoftegme ale
unor teologi și duhovnici contemporani cunoscuți, între care Arsenie Boca,
Arsenie Papacioc, Justin Pârvu, pentru a-i cita pe cei mai cunoscuți, sau
colecții de „ziceri sfinte” ale Părinților duhovnicești contemporani, privind
temele fundamentale ale vieții spirituale: postul, rugăciunea, etc.
Editura a publicat și reeditat numeroase volume ale Profesorului
Petru Ursache; acum, ca o sinteză a lor, ca un „cântec de lebădă”, albumul
PETRU URSACHE, Omul Bun al Culturii Românești.
Pentru a ne familiariza cu omul și cărturarul Petru Ursache (n. 15
mai 1931, în comuna Popești (jud. Iași) - † 7 august 2013), pentru cei care
mai au nevoie de acest lucru, este suficient să menționăm faptul că
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distinsul profesor ieșean este o personalitate a culturii românești
contemporane. Lucrările sale docte au acoperit, interdisciplinar, o arie
largă a cercetării științifice și a sufletului românesc, el fiind creator de
discipline precum Etnosofia, Etnoestetica sau, așa cum îl apreciau
studenții, „profesorul de Etnofrumos”.
Poate caracteristicile esențiale ale vieții și operei sale, pentru că
între ele există o legătură nedespărțită, le constituie, pe de o parte, bogăția
cunoștințelor și persuasiunea modului de prezentare, oral sau scris, spiritul
livresc și enciclopedic, metoda sistematică și titanică de lucru, dublate sau
împodobite de o smerenie adâncă, specifică românului crescut în lumea
curată a satului de altădată, în care învățătorul și preotul constituiau
modele de viețuire și formare spirituală. Sufletul său era curat, precum
albastrul sincer al ochilor săi, iar în persoana sa demnă, fără vicleșug și
compromis, cultura românească a dobândit un cert reper, deopotrivă
științific și moral. Cu alte cuvinte, pe cât de înalte și bogate i-au fost
cunoștințele și convingerile, pe atât de adâncă, profundă și sinceră i-a fost
smerenia.
Dintre lucrările sale, menționăm: așa cum o face și prezentul
volum, în introducere: „Șezătoarea” în contextul folcloristicii (1972);
Poetică folclorică (1976); Prologomene la o estetică a folclorului (1980);
Eseuri etnologice (1986); Titu Maiorescu. Esteticianul (1987); Camera
Sambô. Introducere în opera lui Mircea Eliade (1993); Etnoestetica
(1998); Mic tratat de estetică teologică (1999); Cazul Mărie. Sau despre
frumos în folclor (2001); Sadovenizând, sadovenizând... Studiu estetic și
stilistic (2005); Înamoraţi întru moarte. ErosPoesis la Cezar Ivănescu
(2006); Antropologia, o știinţă neocolonială (2006); Etnosofia (2006);
Istorie, etnocid, genocid (2010); Bucătoria vie. File de antropologia
alimentaţiei (2011); Omul din Calidor (2012); Mioriţa. Dosarul mitologic
al unei Capodopere (2013); Etnofrumosul cau cazul Mărie (2014);
Moartea formei (2014); precum și numeroase reeditări ale operelor sale,
revizuite și augmentate, conform notelor autorului, de către soția sa, ea
însăși voce tăioasă a publicisticii actuale.
Aceste contribuții au fost recompensate cu numeroase premii, între care:
Premiul de Excelenţă al Uniunii Scriitorilor Filiala Iaşi (2001, 2006),
Premiul Opera Omnia, acordat de Revista „Convorbiri literare", Premiul
Opera Omnia, acordat de Biblioteca „Vasile Voiculescu", Buzău, 2001,
etc., etc.
Volumul PETRU URSACHE, Omul Bun al Culturii Românești,
tipărit într-o formă grafică de excepție (de altfel, așa cum o impunea
personalitatea și contribuția științifică a profesorului ieșean), constituie un
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Apaos, adică un volum de readucere aminte și cinstire. Apaosul, în
rânduiala ortodoxă, este vinul sau ofranda care se dăruiește în amintirea și
spre iertarea celor plecați dintre noi. „Pomana” sau „milostenia”, Apaosul,
așadar, este dăruit spre odihna fericită a celor „mutați dintre noi”, dar, în
același timp, înseamnă o dovadă de iubire și recunoștință, din partea celor
rămași. Volumul este, deci, un Apaos, un prinos de recunoștință și prețuire
față de ce a însemnat pentru cultura românească Dl. Profesor Petru
Ursache, omul și eruditul, un monument de înaltă cultură și profundă
simțire românească și creștină, toate aceste calități înveșmântate în haina
curată a smeritei cugetări, care i-a împodobit caracterul înalt.
Nu în ultimul rând, trebuie menționat că volumul, editat de
Valentin Ajder, a fost îngrijit de Magda Ursache, din dorința de a nu lăsa
uitarea să se aștearnă peste acest exemplu moral și intelectual, dar și ca o
cale de întărire personală, prin amintire și prin scris.
La modul general, cartea conține 70 de materiale de fond, dintre
care 12 ale Magdei Ursache. Alături de notele ei pline de sensibilitate,
evocând momente din viața încercată a Dlui Profesor şi geneza unora
dintre lucrări, răzbate și suferința lăsată în urma plecării în „Târâmul
veșniciei”. Iar autorii selectați constituie voci consacrate și importante ale
culturii și literaturii, care i-au apreciat atât opera, cât și modelul de viață.
Lucrarea debutează cu textul Magdei Ursache, intitulat Dalbul de
pribeag, alcătuit la scurt timp după plecarea „Bătrânului”; un fel de bocet,
izvorât din adâncul inimii celei rămase fără sufletul pereche și fără
rădăcini, o evocare a ultimelor clipe din viața Profesorului și a golului
existențial căscat prin dispariţia sa.
Ioan Adam, în materialul intitulat Arhivele Golgotei, ne propune o
meditație pe marginea lucrării Istorie, genocid, etnocid a Profesorului
Ursache, subliniind destinul martiric al neamului românesc. Prin anatomia
pe care o face „martiriului colectiv”, Petru Ursache este considerat a fi „un
paznic neadormit al memoriei colective, un arhivar lucid și patetic în
același timp! - al jertfei românești” (p. 16). În „războiul de după război”,
dus împotriva a ceea ce înseamnă religie, naționalitate, patrie, țară, el a
avut ca armă de luptă „sufletul. Rezistența morală” (Ibid.). Soluția propusă
de omul de cultură era activarea memoriei, întoarcerea la documente și
rescrierea istoriei conform lor (p. 17).
După cuvântul emoționant al lui Valentin Ajder - Rămâne
amintirea caldă -, este inserat eseul lui Adrian Alui Gheorghe - Profesorul
(pp. 21-36), dar și un mișcător poem, intitulat Preadevremele și
preatârziul. Poem numai și numai pentru Petru Ursache (pp. 36-39).
Ucenic al profesorului, Dl. Alui Gheorghe descrie, cu multă emoție,
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relațiile academice și umane care l-au legat de mentor, la baza cărora au
stat „compatibilitatea și în atitudine și în substanță” (p. 21). Este invocată
convingerea „Bătrânului” asupra necesității unei „culturi morale” (p. 25),
ca reacție la genocidul purtat împotriva vârfurilor culturii și ale rezistenței
românești, la ideologizarea atee.
Astfel, în volumele sale, ce „se revendică de la valoare, de la tradiție și de
la o morală sănătoasă” (p. 25), Petru Ursache s-a aplecat asupra unor
personalități fundamentale ale literaturii și spiritualității românești: Titu
Maiorescu, Mihai Eminescu, Mircea Eliade, Paul Goma, Cezar Ivănescu,
preotul Gheorghe Calciu-Dumitreasa, Nicolae Steinhardt, Părintele Justin
Pârvu, Grigore Caraza...
Un alt text al Magdei Ursache - La judecartea de apoi (pp. 39-51) , descrie, secvențial și reflexiv, ultimele momente din viața soțului, precum
și drama sufletului rănit de pierderea jumătății. Rana este cu atât mai
adâncă, cu cât, așa cum mărturisește ea însăși, „complementaritatea a fost
atu-ul căsniciei noastre. Firea mea aprigă, față cu bunătatea, calmul lui.
Procreaţie? Ba creaţie. Am scris împreună, ne-am citit reciproc și
comentat rând cu rând. Ne-am lăsat, fiecare, prinși de textele noastre din
drag de a le citi celuilalt. Ce bucurie, când încheiam un eseu! „În seara
asta îmi citești?” „Hai să-ţi citesc”. Îi plăcea să-i citesc cu voce tare. Am
dialogat 50 de ani, dar, repet, a fost o durată scurtă. Și cât îmi lipsesc
cuvintele lui de înţelepciune, curajul lui și îndemnul de-a fi curajoasă:
„Scrie cu toată îndrăzneala, Magda!”. (p. 48). Sau, cum la fel de frumos
caracteriza Ion Lazu această prietenie spirituală: era o prietenie care își
avea temeiul „în admirația pentru scrisul temeinic al celuilalt” (p. 291).
Rememorarea devine, astfel, pentru Magda Ursache „remediul la
disperare” (p. 43).
Paul Aretzu semnează După chipul frumosului” (pp. 51- 58), o
recenzie, cu accente particulare, asupra Micului tratat de estetică teologică
(EIKON, Cluj-Napoca, 2009) și a lucrării Bucătăria vie. File de
antopologie alimentară (Junimea, Iași, 2011). Dacă în legătură cu tratatul
de estetică teologică sunt subliniate ineditul și interdisciplinaritatea
abordării, cel de-al doilea volum menționat este caracterizat ca fiind „un
eseu flexibil, substanțial, cuprinzător, nicidecum exhaustiv, propunând
idei, făcând conexiuni diverse” (p. 61), un „fals tratat de investigare
alimentară” (p. 61).
Ioan Leonardo Atudorei continuă cu in memoriam - Intelectualul și
Biserica (pp. 62-66), insistând asupra filonului patristic în cercetarea
înfăptuită de profesorul Ursache, libertatea de exprimare, larghețea
sufletească și dorința lui de comunicare și comuniune.
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Omul-legendă și „bătrânul” (pp. 66-79), semnat de Flori
Bălănescu, se oprește asupra valorii volumului Omul din Calidor (EIKON,
Cluj-Napoca, 2012), o monografie a operei lui Paul Goma, om-legendă,
„exilat în singura patrie posibilă pentru el: limba română” (p. 66).
Prezentarea celor șapte capitole ale lucrării profesorului ieșean conduce la
concluzia că aceasta „este și rămâne cu atât mai importantă, prin
întrebările fără falsă pudoare pe care le pune cititorului de azi și de mâine”
(p. 77); prin cazul Goma, îi este oferit un exemplu de meditat și de
aprofundat (Ibid).
Analiza acestui volum este lărgită de Ion Beldeanu, care, sub forma
întrebării Cine este Omul din Calidor? (pp. 81- 85), o altă prezentarte a
operei Profesorului, arată că acesta „se impune drept ceea ce este, adică o
voce distinctă ale cărei considerații devin de necontestat” (p. 82).
Calitățile de excepție, atât intelectuale, cât și morale, sunt evocate, de
Isidor Chicet, sub titlul Remember Petru Ursache (pp. 85-88),
„fermecătorul profesor” (p. 85) fiind apreciat a fi, atunci când l-a cunoscut,
„un monstru sacru în viață” (p. 85), care, în ciuda răutății și meschinăriei
unora, „și-a construit răbdător opera” (p. 87), ce, prin notele ei distincte,
„va rezista timpului” (Ibid.).
Contribuția fundamentală a Profesorului este evidențiată și de
Silvia Chițimia, în - Petru Ursache și viziunea frumosului (pp. 88-99),
întregit de poemul aceleiași - Bătrânul și Magda. Eruditul ieșean este
considerat a fi „un adevărat cărturar și unul dintre ultimii cercetători ai
culturii populare” (p. 89), despre care a scris ca un îndrăgostit (p. 92).
Ecuația dată de el frumuseții fiind: frumos-bine-adevăr-lege-dragoste
(Ibid.).
Una dintre cărțile esențiale ale lui Petru Ursache, poate cea mai
combativă dintre toate, în care pledează pentru apărarea valorilor naționale
și tradiționale, este Antropologia, o știinţă neocolonială (EIKON, ClujNapoca, 2014). Theodor Codreanu o analizează în contextul globalizării
actuale, apreciind volumul a fi „adevărată sinteză a operei și gândirii lui
Petru Ursache” (p. 100).
O nouă confesiune a Magdei Ursache - Colind de bătrân (pp. 117125), în care, pe fondul descrierii unor momente de copilărie și perioada
studiilor soțului ei, probează durerea Crăciunului fără el, este introdusă de
o frumoasă caracterizare a relației sufletești dintre cei doi, descrisă de Ana
Cojan Ursachi: „El era mai degrabă tăcut. În prezenţa ei - vulcan
dezlănţuit - el devenea ușor evanescent. Cu înţelepciune și nesfârșită
blândeţe, el părea că se lasă bucuros dominat și condus de ea pe toate
cărările vieţii. El era ca un lac, pe cât de adânc, pe atât de liniștit și
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liniștitor. Ea se revărsa peste el ca un torent învolburat, ca un potop
(ră)sunător de cuvinte: afirmaţii, negaţii, somaţii, imprecaţii, acuzaţii,
exclamaţii, râsete, plânsete, impresii, depresii, jocuri și focuri, delicii,
suplicii și încă ceva pe deasupra” (p. 116).
Pentru Elena Cojocariu, așa cum arată titlul ei, Oameni cari au fost
... și niciodată n-or să vie iară” (pp. 125-128), „Bătrânul și Magda”
constituiau „două fiinţe într-un singur suflet. Împărţind aceeași iubire,
aceeași tandreţe, aceeași privire jucăușă asupra lumii, același zâmbet. Un
dialog permanent în care cuvintele deveneau, uneori, după atâtea decenii,
de prisos. Două fiinţe pierzându-se într-atât una în alta, încât n-aveau
cum decât să se regăsească mai întregi” (p. 126).
Pasiunea cercetării l-a condus pe Profesorul ieșean în zone inedite,
de graniță, ale științei, așa cum a demonstrat în volumul deja menționat
Bucătăria vie..., recenzat în volumul omagial de către Nicolae
Constantinescu. Concluzia: Petru Ursache se dovedește a fi „mai tânăr
spiritual și mai updatat decât confrații săi născuți cu un deceniu în urmă
sau chiar mai târziu, încremeniți în proiecte reverențioase, dar mai puțin
fructuoase și în atitudini inconoclaste” (p. 131).
După familiarizarea cititorului cu demersul întreprins de filologul
P. Ursache de punere în valoare a Doinei și a Luceafărului, realizată de
Constantin Coroiu, avem ocazia să cunoaștem contribuția Profesorului
emeritus, prin intermediul materialelor semnate de Iordan Datcu, cel mai
bun cunoscător al biografiei și operei eruditului universitar (Petru
Ursache. Schiţă bio-spirituală; O monografie fundamentală pentru Paul
Goma; Etnoestetica la cea de a doua ediţie: Miorița în lectura lui Petru
Ursache; Petru Ursache, editor; Publicistica lui Petru Ursache; La
despărţirea de Petru Ursache, pp 140-180).
Lucia Dărămuș provoacă un dialog purtat cu Profesorul și intitulat
Îmi re-asum răspunderile de dascăl și de mărturisitor (pp. 202-225).
Pagini de mare sensibilitate, în care sunt evocate momentele providențiale,
de a-l fi avut pe distinsul cărturat în preajmă, sunt alcătuite și de Leonard
Gavriliu (Petru Ursache - in memoriam); Valeria Manta Tăicuțu (Ne
pleacă Domnii...), Radu Mareș (Ursăcheștii), Antoaneta Olteanu (O
întâlnire, mai multe întâlniri), Emilia Pavel (Un erudit: etnologul Petru
Ursache), Ioan Răducea (Legat de Etnolog), Luca Pițu (La o aniversară a
Doamnei Magda Ursache), Adrian Dinu Rachieru (Un spartan), Christian
W. Schenk („Știţi ce am visat de când m-am culcat?”), Valentin Talpalaru
(Un om ca o pildă), Dumitru Ungureanu (Omul cărţii), Lucian Vasiliu
(Petru Ursache), etc.
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La aceste confesiuni de suflet, se adaugă analize, recenzii și
aprecieri asupra operelor sale, făcute de Bogdan Călin Georgescu (Cum ne
mișcăm neocolonial între antropologia culturală și etnologie), Remus
Valeriu Giorgioni (Micul mare tratat), Ion Lazu (Prieteni prin cărţi I, II),
Nicolae Mecu (Petru Ursache, Etnosofia), Mihai Merticaru (Mioriţa - arta
de a muri frumos), Ionel Necula (Petru Ursache - un polihistor sagace și
laborios), Cornel Nistea (O fenomenologie a spiritualităţii populare), A.
G. Olteanu (O carte de mare mobilitate intelectuală), Mircea Popa
(Etnoestetica), Adrian G. Romila (O privire asupra antropologiei), Ioan
Teșu (Despre ţăranul filosof), Isabela Vasiliu-Scraba (Mircea Eliade în
lectura Profesorului Petru Ursache), Alexandru Ovidiu Vintilă (Petru
Ursache și a sa Etnosofie).
În studiul său - Frumosul laic, frumosul divin (pp. 262-278),
Gheorghe Grigurcu se apleacă asupra volumelor consacrate de P. Ursache
Mioriţei și operei lui Cezar Ivănescu. În toate, s-a manifestat ca „un
cărturar, un caracter” (p. 276), care „spunea ce avea de spus, cu o coerență
a viziunii, cu o consecvență, cu o fermitate stilistică fără cusur, în relațiile
cu semenii arătându-se de-o amabilitate defel artificioasă, drept reflex al
bunei credințe, al, pur și simplu, bunătății” (Ibid.).
Asupra calităților Profesorului ieșean insistă şi Vasile Gogea, în textul care
inspiră titlul albumului, Petru Ursache sau câteva gânduri despre Omul
Bun al Culturii Românești (pp. 278-282), subliniind, deplin justificat,
faptul că „puțini oameni de cultură au avut mai multă bunătate față de
cultura română decât Petru Ursache” (p. 279); prin opera sa, el a descris „o
bucată românească din cerul culturii universale, înscriind românitatea în
catalogul de eternități al lumii” (p. 281).
Prin intermediul lui Sterian Vicol, ne este mijlocit un alt dialog cu
etnologul român, sub titlul Scriitorul român: creaţie, credinţă, destin (pp.
529-533), cu privire la etapele exilului românesc și la rezistența lui
culturală.
Într-o înlănțuire cronologică aparte, spre finalul volumului, este
tipărit unul dintre cele două texte scrise de Petru Ursache pe patul de spital
și rămas neterminat - Un moment dilematic în existenţa lui Sadoveanu (pp.
558-564), pentru ca materialele finale să îi aparțină Magdei Ursache: „Eu
am un cuvânt de spus” (pp. 564-572) și „Nu plânge, citește 'nainte!” (pp.
572-578). Autoarea lor, deplin ancorată în prezentul zilelor noastre, speră,
încă, într-o reformă morală, într-o reașezare a valorilor pe piedestalul
istoriei, prin aruncarea imposturii, compromisului și diletantismului la
coșul rușinii.
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Volumul se încheie cu bogatul tabel biobibliografic, alcătuit de
Iordan Datcu și cu o anexă, cuprinzând portrete digitale oferite
Profesorului, de Ştefan Arteni, copertele cărților sale de referință, invitații
la lansarea lor și la Premiul național ”Petru Ursache”.
Precum am putut observa de la debutul volumului, conținutul său
poate fi structurat sau grupat pe mai multe dimensiuni esențiale: cuvinte și
opere ale omului de cultură Petru Ursache; elogierea vieții și modelului
oferit de Profesorul Ursache, de cuplul „Bătrânul și Magda”; recenzii,
note, aprecieri asupra operei sale, creații artistice consacrate lui și
„sufletului său pereche”, toate încadrate și ilustrate cu numeroase
fotografii. Însă, firul roșu, care străbate întregul volum, îl constituie
confesiunile Magdei Ursache, cu privire la viața și opera distinsului om de
cultură. Scrisul ei, îmbinând notele critice asupra istoriei trecute și
prezente, a lipsei de valori și repere, este contrabalansat de confesiunile
tânguitoare, ca urmare a plecării dintre noi a „Bătrânului”. Toate au, însă,
o notă suitoare, vădesc „oblojirea”, atât cât se poate, a unui suflet rămas
fără sprijin, dar simțind prezența „alesului”, prin operă și amintiri, în
rugăciune și în gând.
În sufletul ei, „Bătrânul tânăr” este simbol și reper. Cu un simț al
sacrului, el „intra în biserică, așa cum intra în bibliotecă, și în bibliotecă,
așa cum intra în biserică” (p. 526). „Slujbaș al scrisului”, cum se
autocaracteriza în fața Luciei Negoiță (p. 554), a făcut proba excelenței
prin cărțile sale (p. 449). A trecut prin viață neîncovoiat (p. 450), a căutat
și a descoperit frumosul (451), a luptat cu macularea nerușinată a neamului
(p. 452). Toate acestea au făcut din el un învingător bun și fericit, după
principiul kalokagatiei, despre care a vorbit atât de frumos și de înalt. Este
„aripa ei dreaptă”, care a îndemnat-o (și nu va înceta niciodată să o facă):
„Curaj, Magda, scrie fără menajamente!”
Petru Ursache este o teofanie, iar durerea despărțirii este alinată de
simțul prezenței lui, în cuvintele sale. Scrisul are, astfel, un caracter
catharctic, purificator și edificator. De altfel, ea însăși a ajuns la
convingerea: „sunt legată de el prin cărțile lui, îi dau un trup de hârtie, să
coboare din nou în lume dalbul de pribeag” (p. 234). „Îi aprind o candelă,
editându-i cărțile. E chiar dragoste asta” (Ibid.).
Cel care ia în mâini albumul Petru Ursache, Omul Bun al Culturii
Românești, ar putea să se întrebe asupra motivației intrinsece a lecturii: ce
l-ar putea determina să o facă și cu ce ar rămâne, dacă, într-adevăr, și-ar
asuma acest efort intelectual? Un volum, o carte, este, cum bine spunea
Profesorul, asemenea unei grădini, cu flori pastelate și bine mirositoare;
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fiecare, indiferent de gusturile sale, poate afla ceva folositor și ziditor, în
plan intelectual și spiritual.
Cei avizați și interesați de cultură și folos științific, găsesc în volum
aprofundări inedite și de mare valoare, care demonstrează bogăția istoriei,
culturii și spiritualității românești, în abordarea erudită a Profesorului Petru
Ursache. Un îndemn de a ne descoperi, în ultimă instanță, pe noi înșine și
ceea ce este mai bun și mai înalt în ființa și în sufletul românesc. Prin
cunoașterea operei lui Petru Ursache, devenim mai conștienți și mai
mândri de rostul neamului nostru, dar și al fiecăruia dintre noi. Pe de altă
parte, avem ocazia fericită să facem cunoștință și cu o importantă
personalitate a culturii românești contemporane, cu un destin martiric, așa
cum a fost Petru Ursache. Cu toții, însă, găsim în paginile volumului
prezentat, chiar și la o lectură fragmentară și direcționată, un model de care
este nevoie acum mai mult decât oricând: un român iubitor al valorilor
Neamului, pe care le-a făcut larg cunoscute și, totodată, un exemplu
sublim de înaltă moralitate și demnitate, mărturisite și apărate cu prețul
vieții și a lcarierei sale.
Și, nu în ultimul rând, aflăm un model de familie devotată culturii,
cea a „Ursăcheștilor”; „Bătrânul și Magda”, exemplul unui intelectual cu
„ținută voievodală, de om echilibrat, cu barbă de sfetnic plauzibil” (p.
514), cum l-a caracterizat Lucian Vasiliu și al unei „Distinse Doamne”, în
sensul cel mai înalt și princiar al cuvântului. Exemple și modele de care
avem nevoie fiecare, mai mult decât oricând, spre îmbogățire intelectuală
și spre edificare lăuntrică.
Doamna Magda Ursache vorbea despre zădărnicia „vieții după
viață”, a vieții în absența „Bătrânului”, citând din poemul lui Gellu Dorian:
„Ce greu este să mori în celălalt/ Când mori în propriul tău trup este mult
mai ușor”; însă, inclusiv prin această carte, avem o mărturie clară asupra
faptului că efortul sisific și jertfa profesorului ieșean pe altarul culturii nu
este fără sens și fără rost: „Bătrânul” trăiește, este mai viu decât mulți
dintre noi, cei asediați sau ruinați sufletește, care încă mai mișcăm. Şi va
rămâne așa, în comparație cu mulți dintre confrați, care au fost făcuți mari
în fața oamenilor, dar mici în fața istoriei.
Într-un alt loc, Magda Ursache spera ca, măcar în vis, să aibă
imaginea „tărănușului” ei, trecând apa morților, pe pietrele cărților lui.
Cartea pe care a editat-o acum este, indubitabil, o asemenea piatră
neclintită, tare și de valoare. Cu toții suntem chemați să aşezăm cât mai
multe astfel de pietre pe oceanul uitării, spre salvarea culturii. Până la
urmă, s-ar putea să constatăm că ne vor folosi chiar nouă, atunci când vom
păși, pe ele, în zarea Infinitului.
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Totul despre qPOEM
Cu nouă luni în urmă, pe 11 septembrie 2015, lua fiinţă un cenaclu
virtual de poezie intitulat qPOEM, fondat de poetul Călin Vlasie şi susţinut
şi promovat de „Editura Paralela 45″.
Ce este qPOEM? O comunitate virtuală deschisă pentru toţi
creatorii de toate vârstele, având forma unui atelier de scriere creativă. Pot
deveni membri, atât poeţi amatori, cât şi profesionişti, indiferent dacă fac
parte din vreo uniune de creaţie sau nu. Acest cenaclu virtual promovează
talentul, calitatea textelor, diversitatea poetică şi performanţa. Până în
prezent sunt înscrişi pe site-ulwww.qpoem.com 346 de membri şi s-au
postat până acum: 2077 poezii, 51 de traduceri, 87 de poezii pentru
copii, 35 texte teoretice şi 34 de ştiri. Însă, aceste cifre se schimbă zilnic,
în funcţie de numărul membrilor ce se înscriu şi a postărilor acestora.
Ideea acestui cenaclu este de a promova poezia bună în toate mediile
intelectuale, în instituţii de învăţământ (gimnaziale, colegii şi licee,
universităţi), asociaţii şi fundaţii. Deja este cunoscut faptul că fiecare
membru din QPOEM poate promova acest cenaclu în zona în care trăieşte.
Ne dorim ca acest cenaclu să poată ajunge nu numai în oraşe, ci şi în
mediile rurale, mai ales că în zilele noastre accesul la internet se poate face
de oriunde.
Pe langă site, qPOEM are si pagina pe Facebook, qPOEM,
unde sunt logați 1525 de cititori, o pagină accesată permanent. Membrii
qPOEM își postează creațiile, se fac comentarii, sugestii, propuneri.
Să nu uitam nici de Concursurile periodice qPOEM: „Cele mai
frumoase trei poezii dedicate femeilor”, qPOEM „De Ziua Europei” sau
„Concursul de Debut în poezie”. Concursul de debut se
adresează tuturor autorilor care au împlinit 16 ani, dar care nu depășesc
vârsta de 30 de ani la data expedierii manuscriselor și care nu au debutat
în volum individual. Mai multe detalii și informații se găsesc pe site-ul
qpoem.com.
De ce a fost nevoie de qPOEM? Pe internet poţi găsi orice astăzi,
de la reclame, filme, muzică, documentare, până la obiecte de vânzare şi
site-uri de socializare. Cenacluri sunt multe, dar, unele aproape că nu sunt
cunoscute, altele nu au un impact în lumea virtuală, altele s-au stins la fel
de repede cum au apărut.
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Cu ce vine nou acest cenaclu? Concret, această platforma susţine
şi stimulează nu numai scrierea textelor, postarea acestora pe site-ul
http://qpoem.com/ şi pagina de Facebook qPOEM, ci şi publicarea de
volume de poezie ale membrilor qPOEM la Editura Paralela 45 în noua
colecţie înfiinţată ce poartă acelaşi nume. Editura a întocmit un plan
editorial anual cu propunerile de manuscrise venite din partea membrilor
acestui cenaclu. „Niciun membru qPOEM nu este obligat să susţină
financiar editarea şi tipărirea propriilor volume şi nici să se ocupe de
distribuirea tirajului. Fiecare volum de poezie beneficiază de lansări atât
la marile târguri naţionale de carte, în standul „Editurii Paralela 45”, cât
şi, cu diverse ocazii, în localităţile în care domiciliază membri qPOEM,
conform unui grafic de lansări care va fi făcut cunoscut tuturor membrilor
qpoem. Pentru fiecare titlu publicat va fi disponibil un număr gratuit de
volume destinate promovării şi care vor fi expediate unor comentatori de
poezie recunoscuţi la nivel naţional.”
În colecţia de carte nou înfiinţată la Editura Paralela 45, intitulată
tot qPOEM, au publicat până în prezent autorii: Mihail Gălăţanu, Emilia
Ajule, Adela Efrim, Mihai Amaradia, Adi Filimon, Victor Latunski,
Costel Suditu, Ottilia Ardeleanu, Ioan Barb, Dumitru Andreca,
Gabriela Schuster, Teodor Sinezis, Liviu Măţăoanu. Aceste cărţi
(alături de altele) au fost deja lansate la Târgul Internațional de Carte
Bookfest (Bucureşti) în perioada 1-5 iunie 2016, unde fiecare autor a avut
parte de o lansare proprie, promovare şi susţinere din partea editurii.
Concomitent cu colecția qPOEM a fost lansată și colecția OPERA
POETICĂ, prima colecție din literatura de azi care își propune să publice
integral opera poetică a celor mai cunoscuți poeți contemporani. Primii
poeți editați, aderenți ai proiectului qPOEM, sunt: Liviu Ioan Stoiciu,
Emil Hurezeanu, Aurel Pantea, Ioan Es. Pop și Adrian Alui
Gheorghe. Toate aceste volume au fost lansate la Bookfest-2016, fiind
considerate de presa literară revelația editorială a anului.
A urmat Primul Festival qPOEM!
Tot în cadrul acestui proiect amplu, a fost organizat şi Primul
Festival Național qPOEM (FNaQ) la Piatra Neamţ, în perioada 10-11
iunie, fiind organizat de Editura Paralela 45 şi Biblioteca „G. T. Kirileanu”
din Piatra Neamţ. Tema dezbaterii propusă de poeții Călin Vlasie și Adrian
Alui Gheorghe a constituit-o „Fenomenul Qpoem”, dezbatere la care au
prticipat toți membrii cenaclului prezenți la acest prim festival, dar și
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poeții invitați special: Liviu Ioan Stoiciu, Aurel Pantea, Ioan Es. Pop,
Marian Drăghici. Dezbaterea a fost înregistrată și o puteți găsi accesând pe
youtube https://www.youtube.com/watch?v=iHbNK_qWiec .
A urmat o seară de lecturi publice în spațiul din fata Turnului lui
Ștefan
cel
Mare,
așa
cum
se
poate
vedea
e https://www.youtube.com/watch?v=2RnreYul3No.
Organizatorii doresc ca acest festival să se organizeze anual, de
Ziua Internațională a Poeziei. De ce este necesar acest festival? Pentru că
astfel pot fi mai bine cunoscuţi autorii, se pot întâlni cu publicul, pot citi în
cadrul unor lecturi, se vor organiza expoziţii de carte, seminarii, lansări și
prezentări.
Ce va urma? Fiecare autor care a publicat la „Editura Paralela 45”
în cadrul Colecţiei QPOEM va avea, asa cum am mai spus, o lansare de
carte în oraşul în care locuieşte. Şi pentru că acest cenaclu a ieşit din lumea
virtuală în cea reală, vor continua să aibă loc, aşa cum a fost la Târgu
Mureş, Bârlad, Miercurea Ciuc, şi alte întâlniri în diferite oraşe ale ţării.
Va urma la toamnă, o altă serie de cărți publicate ale membrilor Qpoem,
care vor fi lansate la sfârșitul lui noiembrie la Târgul Internațional de Carte
“Gaudeamus” din Bucureşti.
Îţi pui deseori întrebarea: se mai citeşte astăzi? Văzând cât de
multă lume vine la un târg de carte, la o lansare, lectură sau o seară de
poezie, ai crede că oamenii încă mai cred în artă, în poezie, educaţie,
valoare. Dar mâine?
qPOEM a fost mai întâi o idee, apoi a devenit o curiozitate, s-a
transformat într-un adevărat val, a crescut şi astăzi a devenit un fenomen
cultural necesar. De ce spun necesar? Pentru că scopul acestui proiect
qPOEM este de a ne întoarce spre lectură, spre scris, spre poezie.
Şi, da, spre cartea publicată pe hârtie!

Angela Baciu
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Festivalul qPOEM, ediția I,
10-11 iunie 2016, Piatra Neamț

Călin Vlasie

[dragostea mea din tastatura tocită]
ea este atât de frumoasă, iar eu o iubesc cu toată ființa mea și mi-e
îngrozitor de teamă că cineva mi-o va lua, că ea ar putea să mă părăsească,
ceea ce pentru mine ar fi un dezastru și atunci încep să-i pun zilnic mici
doze în mâncare pentru ca ea să se urâțească, să se îngrașe, să devină
diformă și neatragătoare pentru oricine ar dori să o cucerească definitiv.
ea deschide net-ul și vede doar imagini și texte despre o lume de care
trebuie să fugi, ea crede ca aceea e lumea reală, una profund schimonosită,
iar singurul său refugiu acceptat sunt eu cu lumea mea care trebuie să i se
pară cea mai frumoasă, singura în care poate trăi.
eu trebuie să fac tot ce se poate face ca să o țin lângă mine, chiar dacă eu
stiu că e demențial ceea ce fac, iar mie îmi este în continuu teamă că
cineva mi-o poate răpi pe ea, dragostea mea din tastatura tocită
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Flavia
Adam

cântec pentru Ana
de azi, Ana, toate statuile poartă numele tău.
pe toate clădirile se inscripționează lozinci
despre coapsele tale.
toți bărbații se-ntorc să îți vadă picioarele.
la umbra unei tufe de soc, te privesc cum întinzi rufele.
am uitat în ce an am fost la Constanța
și am dormit pe plajă o noapte întreagă.
cu ce braț mă fereai de țipătul pescărușilor.
cu ce picior am călcat pe rochia ta de mătase.
ce culoare avea batista cu care ți-am șters lacrimile.
îmbătrânesc, Ana, iar tu ești tot mai frumoasă!
uneori îmi tremură mâinile
și nu mai pot duce mâncarea la gură.
le-aș tăia de altele mi-ar crește în loc,
dar știu că nu-i timp pentru asta.
auzi vânătorii? e câte unul după fiecare copac.
dacă-ntr-o zi, ei sau ogarii lor te vor prinde
sau pur și simplu vei dispărea,
pe rochia cui voi călca, Ana?
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Mihaela
Aionesei

dragoste, altfel
delicioasă aruncarea în necunoscutul care furnică.
delicioasă căderea în visul colorat
croit după sângele meu răzvrătit de atâta apus.
pretutindeni stau ochi pregătiți să condamne
minunea din Cana. descălțată de moartea care-mi plânge prin casă,
pentru prima dată, nu-mi pasă!
mă las cârpită de focurile
care umblă precum lupii hămesiți
și-n loc să mă ascund,
să mă ghemuiesc,
desfac brațele larg,
clipele cad –
fulgi de lumină,
pe geana uimirii
se rotunjește o sferă,
e plină de noi
și cântă
ca o catedrală în sărbătoare...
niciodată nu s-a înălțat din mine
ceva mai frumos...
încă nu știu ce ne leagă,
ce ne desparte –
raiul sau infernul,
astăzi amândouă îmi zâmbesc la fel
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și-atât de duios se cutremură o fântână –
sufletul meu/ plăpândul,
ani întregi l-a umilit urâtul
încât n-am puterea să-l opresc acum
când e atât de hotărât
hăurile să le înfrunte,
să le facă ghem
și să le arunce departe,
cât mai departe,
acolo unde odată ajunse
pe nimeni să nu mai poată atinge
angoasele/ frigul/ absențele...
în hohot de toamne aceste nerespirări se despind
ca puii de mama lor
și cad în pământul pe care nu-l mai calc,
plutesc între mine și tine
fără să mai știu care sunt eu...
din buricele inimii de-atâtea ori retezate,
încolțește viața
ca un trup în alt trup
care te învăluie
te pătrunde
și te trezești întreg
într-un poem
cu buzele înroșite de maci
privește liziera de lacrimi
crescută în ochii mei
e limpede ca dragostea asta care e
care e...
altfel
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Ottilia
Ardeleanu

de parcă aș fi dormit adânc pe pieptul Lui
eu nu mai știu ce înseamnă înviere
ce înseamnă un drum curat împănat cu sălcii
figura unui om blând coborât pe scara divină
ca să pricep sufletul fără poveri
eu nu mai știu ce înseamnă Dumnezeu
niciun chip de aici nu seamănă cu al Său nevăzut
mă închin Cuiva de care am nevoie
și chinul se înalță ca o pasăre piere în cer
trăiesc lângă o biserică și fiecare sfânt
împarte lumină cu dumicatul
dintr-un trup de dragoste care nu doare
nici măcar
atunci când o tăiem cu întunericul nostru
visez că vii cu brațele deschise
copilărește mă iei de mâini și mă rotești
în sensul coroanei de spini
lumea se clatină se face o apă mare
Dumnezeu pare că se îneacă
și eu sar să-L salvez
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Angela
Baciu

crucile
la cimitirul din sulina
lumea se înghesuie lume…lumeeeeee…
nu e sărbătoare
se dă de pomană
ce se dă aicea
cine a murit
cine mai ştie
mortul de la groapă nu se mai intoarce
pachetul cu pui şi pilaf, ei da, şi sarmale în foi de viţă
începe uşor să plouă
“de varză nu aveţi?!”
crucile stau înşirate anapoda
fără o ordine
păi ce, când mori stai la rând?
şi doi covrigi cu lumânarea aprinsă
am primit şi eu la grămadă
“eu nu sunt cu mortu ăsta”, apuc să zic
nu contează
“vii cu vii morţii cu morţii”
se aude vocea piţigăiată din spatele meu
ni se strigă să înaintăm…
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Beatrice
Bernath
Picături de somn
aștepta
cumințenia, pământul
în nemișcare
observa
cum tu
colecționezi
agățându-te de viața
care se scurge printre degetele mici de la picioare ca nisipul
de scoici pisate de la Constanța
ca praful senzual
de fin și lipicios care pătrunde în cele mai intime răni din memorie, îl porți
în tine tinerețe
fierbintele nisip de Mamaia
colecționezi femei talentate grăunțe de nisip
sau, doar femei cu un je né sais pas quoi
și le transformi în talente
înalți la piedestal
ca să le poți iubi o secundă de nemurire
minute
adunate ca semnele pe răbojul condamnatului la viață
colecționezi
gânduri, poezii, povești, aventuri ,
stochezi
estompezi distincția dintre trăitele
și furatele fără rușine
iubirile și tristețile lumii în compasiune lipsită de jenă
inventezi patetice melodrame gelozii,
colecționezi
cuvinte noi inventate sau compilate
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vorbe vechi vicioase cu mirosuri de sudoare și uzură,
pantofii
scâlciați a lui Hemingway
pișați de bețiile terminate la pârnaie cu aroma pipei umplută de curva
exotică căreia probabil i-ai uitat numele
și cuvintele nerușinate și geniale ale lui Henry Miller
scrise între pereții veceului în care uneori
s-au scris cele mai adevărate rânduri privite direct în ochi
smintitele iubirii carnale
cu bună știință a simplei dorințe nebune obsesive
cuvintele
în care aici, acum și imediat
primesc cu totul altă valoare estetică pe
când în mijlocul pasiunii exorbitante îți memorează nuanța chiloților și
concomitent
reține, privirea trecătorului curios în simplă trecere prin noapte.
și eu
idee notată pe o hârtiuță ruptă din carnet
devin unul din multele rânduri din cartea ta
mă colecționezi
împreună cu obiecte
ne recreeezi în propria-ți atmosferă imediată
ordonată cu rama potrivită
compoziția perfectă în relația dintre o scoica zburătoare ahtiat să o sorbi
întreagă, o balerină sentimentală
și tu
care încerci să atingi cu ea un soare rece
știind că-i doar un gând al tău.
ne sortezi în casa de carton compartimentată
și ne pictezi.
totul e limitat
dar tu
continui să creezi și din nou colecționezi silabe grase slabe
dorințe firave
pietre pipe și memoriile unui oricare orient îndepărtat
sau Cuba țigărilor de foi a mașinilor retro din alte lumi
trecute în care femeile de stradă dansează răsfirate pe canapeaua cu arcuri
rupte
colecționezi
liste de bucate
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din ceaiurile dansante Bucureștene și dantelele de sub fustele cu jupoane
umflate deasupra pantofilor șpiț și cui
evantaiele femilor cam urâte
ascunse în imaginația ta atrasă de misterul nerelevat decât parțial
e o metodă antică de seducere
tu știi
ne regăsim în imaginara memorie comună
eu te secondez
compun doar pentru tine
versuri din propria-mi sacoșă
le organizez în funcție de lista ta de coșniță
și aștept viața
cuminte și precoce
dimineața voi adormi în atelier
cu zorile a mâine
voi închide obloanele
noapte de zi lumină
la ora când lăptarii lăsau la poartă sticla cu lapte smântâna proaspătă ziarul
garoafa
eu eu
murdară de praf negru de cărbune voi lăsa
dâre colorate pe cearşaful tău
voi adormi
cu cizmele în picioare
rujul roșu nelipsit va mănji perna ta
cu parfum de busuioc
cu sărutari
să știi, la prânzul meu de dimineață
vreau cafeaua rece laptele spumat și încă o cafea neagră fără zahăr
după tăcutul masaj în baia fierbinte
netrezită
mă voi întoarce în pat
să dorm
în tine poate muză perversă
picături de somn
se preling în miez de zi
hârtia a îngălbenit așteptând cuvinte
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tu
ai o față
care întotdeauna
minte
cerul e gri
marea
mută
timpul e cam oprit
prostit
de nonsensurile mele
de zâmbetul păpușilor de porțelan
lipsite de elan
de cioara care croncăne slută
pe geam
pisica a adormit îngândurată
eu sunt obosită ca bătută
închid ochii
colind în cap
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Valentin
Busuioc

Amintiri
pe lângă amintiri
de la ultimul porc mi-a rămas
o bucată de carne
stă în congelator
e piciorul drept din spate
la explozia solară de vara trecută
a avut loc o pană de curent
două zile a ţinut
rând pe rând
găinile raţele şi prunele s-au dezmorţit
şi le-am aruncat
însă piciorul porcului
fiind mai mare
a rămas îngheţat
când se anunţă vreo explozie solară
îl pun în geanta frigorifică
şi îl iau cu mine în delegaţie
cel mai greu este când îl aduc acasă
nu ştiu de ce
de la o explozie la alta
abia mai încape în sertar
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atunci mai tai câte-o felie
nu mult
doar cât să nu uit
cum îl strigam pe nume
şi el alerga pe deal înspre mine
grohăind fericit
cum a fugărit-o pe mama prin curte
când m-a bătut
iar eu drept răsplată
i-am dăruit merele cele mai bune
pe-acelea pentru plăcinte
dar mai ales
cum l-am ţinut de piciorul din spate
când l-au tăiat
iar el nu s-a zbătut nicio clipă
până ce nu i-am dat drumul
văzându-ne unul pe altul
plângând
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Nelu
Buţa
Ne iubim
Sunt mulți pe lumea asta, care nu cred în tine
Și-ar vrea să-ți greșești soarta, să nu o duci mai bine,
Doar eu veghez întruna, la Dumnezeu sunt gaj,
Să lupt cu toți dușmanii, îmi trebuie curaj.
Iar cei ce-au fost prieteni, privesc urât la noi,
I-am ajutat întruna,când ei aveau nevoi,
Acum nu le mai pasă când suntem fericiți,
Cât pe pământ sau ceruri, rămânem tot uniți.
Lăsăm viața trecută, uităm ce-i de uitat,
În viața noastră nouă pe Domnul am chemat,
Să ne vegheze pașii și noi să ne iubim,
Iar pruncilor din brațe, mereu să le zâmbim.
Căci am crezut în tine și nu te-am părăsit,
Am așteptat o viață, la tine m-am gândit
Și totul va fi bine și nu ne plictisim,
Cu drag ne luăm în brațe și spunem: ne iubim.
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Valy L.
Buţa

când ultimul gând a tăcut
soarele înghite lumina și-ți picură smoală-n urechi
te dezbraci de corp
ca de paltonul vechi din care moliile sug
ultima picătură de strălucire
râzi de statornicia stelelor căzătoare
cărora le atârni în deget ultimul licăr
furat pe sub gene
un glas de copil te izbește de-o amintire
pe marginea chiuvetei
verigheta se joacă de-a descompusul luminii
privești viața printr-un glob în care ninge
de câte ori îți tremură mâna
te plimbi prin alții
dar nu mai ai locul în tine
poți îmbrățișa cerul
dar nu-ți poți atinge așternutul
aici în apus
se mai doarme încă într-o părere
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Brânduşa
Doca
tremur nerăbdătoare
tremur nerăbdătoare
în faţa monitorului
pixelată fotoşopată
te aştept
să facem dragoste
iubirea să circule prin noi cu
45 megabiţi pe secundă
să te agăţi de coastele mele
cu cabluri flexibile
în uterul meu cipat
să-ţi deschizi inbox
ca o peştioaică gupi
să am burta plină cu copii
făcuţi după chipul şi asemănarea ta
să crească într-o zi cât alţii în 9 luni
să-i nasc zilnic
din când în când
să-i tragem împreună la imprimantă
să ne bucurăm de ei
ca de bani falşi
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Hristina
Doroftei
2.
Îmi găsesc dorurile
bucuriile
nevoile
pe facebook
îi vizitez profilul de trei ori pe zi
ştiu toate fotografiile & comentariile ataşate
analizez buzele
care mi-au dat insomnii câteva nopţi
sunt frumos conturate
exact cum îmi plac pentru a se potrivi
cu ale mele
de sub bucle ies timide claviculele
pe care se răsfaţă un lanţişor din aur
ce coboară până deasupra sânilor
hrăniţi de mine
de atâtea ori
în atâtea nopţi
prin atâtea camere de motel
& ladies room
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Liliana
Hinoveanu
Maşina de măcinat timpul
toacă în gol
a trecut prin sita cu ochiuri mari
câteva sănii trase de caii mânaţi de Serghei
prin iernile geroase ale poeziei
un om bun la toate ca Buk
găseşte materie primă
dându-i de lucru mâncătoarei de timp
dar acum merge în gol
tocătorul şef şi-a luat pauza de masă
pe farfuria uriaşă
se lăfăie resturi de enciclopedii
şi colţi de mamuţi
de care atârnă pieile tăbăcite ale codexurilor
din care muşcă hulpav
grămezi de materie primă
aşteaptă intrarea în pâlnia uriaşă
către spirala ce-şi centrifughează sucurile gastrice
maşina îşi macină
intestinele pline de megabyte pe secundă
aruncându-le în memoriile externe
ale unei alte dimensiuni
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Liviu
Măţăoanu
în fiecare zi pornesc de la zero
în fiecare zi pornesc de la zero / da doamne eu mă nasc în fiecare dimineață
mai ales în cea de luni / nu duminică așa cum m-a născut mama
și pornesc la drum / ferit de mașini / pe marele bulevard
gândind un cuvânt pentru tine / un vers așteptat toată noaptea
un poem alb și strălucitor precum soarele dimineața de după ape ieșit;
(azi am văzut la știri doi eroi normali / mergeau liniștiți cu trenul
au prins un homines care scosese ditamai k47 / un pistol și un cuțit
în timp ce povestea unul din ei / primind decorație la palat / cum îl
strângea de gât pe ăla fără viitor / care altădată decapitase
leii de piatră din siria lui paul de alep / o doamnă zâmbea cu toți dinții
totuși prea aproape de el / probabil că nu îl iubea / sau nu se iubea pe sine);
da / acest trandafir este pentru tine
e galben ca miezul soarelui
povestea asta de iubire nu poate fi spusă;
doar tu / imediat după 11
ai putea să cânți o baladă
pianul este generos / fildeșul lui
ne cară în spate ca elefanții;
eu pă pregătesc de fotografiat florile
primăverii / îmi place că nu se mai
termină niciodată
această poveste.
acest poem a fost dărâmat acum o mie de ani / dar a fost reclădit
în trei zile.
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Marin
Moscu
Sunt omul care omoară
Sunt omul care omoară
Pasărea de nisip în largul mării,
Strigătul calmarului
Izbit de prova vaporului
Sculptat în stânca moleculei apuse.
Sunt inima neverificată
Ergonomic şi funcțional
Ascunsă într-un creier
Al laptopului cu tastatura
Cât toate cuvintele din lume
Zvârcolite, prăjite
În cuptorul cu microunde
Al soarelui nostru
Ce-apune în miezul lumii
Arătându-ne fața ascunsă a lucrurilor.
Aşa suntem
Adăpostiți în rugul închisorii
Ce ne-nvață să fim politicoşi
Cu toți politicienii lumii
Care dorm pe altarul
Neîncrederii noastre,
Ei sunt cumințenia pământului
De la Adam şi Eva.
Noi suntem adevărul pus în cumpăna
Buzelor minciunii,
Acolo unde cucuta
Este esența vieții.
Judecățile sunt publice.
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Poftim! Spune şi tu ceva
Dacă ți se dă cuvântul,
Până atunci
Dumnezeu ți-l ia
Pentru aduceri aminte.
Crucea Sfântului Andrei,
Tatăl meu,
Se clatină într-un baston.
Jur,
Dacă vântul îl loveşte din neatenție
Cade, sigur cade,
Peste umbrele pământului.
Sunt mulțumit
Chiar dacă nu am nimic:
Nici bogății,
Nici pâine
Şi nici sare,
Şi nici sănătate.
Sunt mulțumit
Că cel puțin reprezentanții noştri,
Cei care ne inundă cu morala,
Sunt cei care fac biserici
Din oasele noastre,
Beau rouă din sudoarea noastră,
Mănâncă pâine
Din ciocurile porumbeilor
Şi se închină la uşile închise
Considerând că sunt mai presus decât legea,
Mai presus decât Dumnezeu.
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Mirela
Orban
Nu ştiu cum să mor
de câţiva ani te joci de-a v-aţi ascunselea
însă doar eu sunt cea care mijeşte
cu capul înfundat în pernă înşir numerecât un clipit
alteori până adorm nu te arăţi
laşi urma parfumului perceptibilă îmbrăţişare peste tristeţi
chipul tău răsare pe buza nopţii luminos ca o lună răscoaptă
neauzit răsfoieşte prin mine citind nerostiri
limpezeşte ape tulburi adună gânduri împrăştiate
(recunosc am rămas dezordonată)
în copilărie cea căutată ieşea mereu din ascunziş
numărătoarea o făceam pe rând
fiinţele noastre pământene se acompaniau
cu toate cele şase simţuri invizibil
cordonul ombilical mă trăgea spre tine
ca mingea prinsă cu elastic în palma salvatoare
într-o seară de făurar când suferinţa sfredelea insuportabil carnea-ţi vie
şi ghearele ei se agăţau cu disperare de sufletul meu sfâşiat
ai murmurat că vrei să pleci dar nu ştii cum
mă implorai din privire depărtează-te să pot închide ochii
te-am sărutat pe frunte sântem legate pe veci ţi-am spus
trebuie doar să urmez firul să te găsesc
în urmă secundele băteau toaca să deschidă cerurile până când
timpul a fost totuna cu tăcerea trupului tău secătuit
şi-o lumânare aprinsă ţi-a arătat drumul fiindcă
oamenii nu mor, mamă,
oamenii se ascund în stele.
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Vali
Orţan
publicitate
sunt aşa cum am reuşit să fiu
jonglând printre visele
mele şi ale celorlalţi despre mine
nu merg pe bicicleta deşi
de multe ori întind sfori
între înălţimi
când privesc pescăruşii
închid ochii ca nu cumva
vreun licăr să le dea idei
hrăpăreţe (aştia-s mai hoţi
decât coţofenele!)
unele femei mi se par frumoase
şi n-am nici cea mai vagă idee
de ce
de când m-am născut
creşte în mine o linişte ce
într-un final va deveni totală
dacă nu eram poet mi-ar fi plăcut
să mă plimb cu trenul prin ploaie
într-o lume dreaptă
niciun pom întreg la cap
n-ar trebui să facă umbră
pentru cei care cresc câini
zahărul din trestie de zahăr
îndulceşte mai mult
decât zahărul din sfecla de zahăr
poate de aceea din trestie
se face rom iar din sfeclă
doar ţuica (moldovenii ştiu de ce!)
cam atât despre ceilalţi
despre mine mai nimic
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Maria
Pilchin
ella femeia de cincizeci de ani
cu timpul îmi povestea ella iubeşti altfel
altfel trăieşti chiar în tinereţe iubeşti ca
pentru totdeauna apoi ca pentru o clipă
sau câteva clipe apoi ca pentru o viaţă
de parcă lucrurile se împart în pentru
viaţă şi nu pentru viaţă apoi spunea ella
femeia de cincizeci de ani înveţi să iubeşti
altfel iubeşti pe cei din tinereţe pe cei de
o clipă pe cei de o viaţă pe toţi contează
să nu vrei ca acea clipă să ţină o eternitate
da contează să nu vrei asta zicea ella femeia
frumoasă de cincizeci de ani fata cu ochii stinşi

109

Conta nr. 23 (aprilie-iunie 2016)

Dorina
Poenaru
Ascunselea
Cum să te pitesc lumină?
Să mă-nfășor în negre glugi?
Privirea de explozii plină
rapid s-o-ngrămădesc
în vălătuci?
Cu oamenii abia șoptesc
căci glasul meu mai tare… ar cânta.
Pe frunte mii de cute pun
acoperind atent, cununa.
Nici palma din manușă nu o scot,
ea poartă chipul tău-și… s-ar vedea.
Ascuns cu greu este și pasul
Că el… în altă parte-o lua.
Nu vreau să vadă omul ochiul meu,
să-mi caute avid prin molecule,
în fiecare-i trupul tău
și ucigându-mă, mi te-ar fura.
Să merg senin prin noaptea lor
e tot ce sper.
Tu luminezi… în suflul meu.
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Irene
Postolache
am ars. vârful aripilor
când eram copil m-am apropiat
prea tare de geamul ce acoperea
flacăra inimii și am ars vârful aripilor
erau ale mele
mai întâi am zburat prea jos apoi
nu am mai zburat deloc am făcut
picioare de moluscă băloase
condamnate
la cercul borcanului străveziu
cu milioane de ochi
am adunat pulbere-curaj. albastru
lipit cu urlet mut de liliac
izbit de pereții tăcuți cu ecou asurzitor
îmi cresc iar aripile,
tată,
erau acolo
când îmi spuneai că nu le am...
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Ion
Potolea

din nou cu agneta
Sărutul ei avea un gust sărat pe care ţineam să-l păstrez peste zi
lîngă mine agneta mirosea ca valurile oceanului, dimineaţa, ce plutiri,
ce levitaţie în carnea ei, bărbos, ars de soare, ursuz şi păgîn
mă întorceam din larg cu cîţiva peşti pe fundul bărcii. Dorind-o.
O anunţau strigînd vînzătorii din tutungerii şi distribuitoarele de ulei de
arahide
vine acum vine femeia pescarului şi ea alerga pe cheu fluturînd sandalele
în mîini şi se urca cu tălpile goale pe espadrilele mele pline de solzi
şi mă ţinea lipit de trupul ei pînă mă linişteam din tremur pînă zbura
nenorocitul ăla de vultur care scobea cu pliscul o cavernă între omoplaţii
mei.
Dar duminicile navigam în apele calme ale portului numit dumnezeu
pe nedrept spus totdeauna de negăsit şi atunci urcam scările de piatră
amîndoi de mînă, către promontoriul încununat de ziduri albe
al fortăreţei san miguel, de acolo, rezemaţi de afetul unui tun,puteam privi
toată insula, peste pădurea de catarge, peste casele văroase ale coloniştilor.
Întotdeauna agneta mă abandona o vreme, mă lăsa să plutesc singur
în golful balenelor apoi mă striga ascunsă după statuia lui diogo cao
mă tachina "tipul ăsta bărbos, ars de soare, ursuz şi păgîn cum stă
ţeapăn şi maiestuos,sculptat în metalul negru, seamănă tare bine cu tine".
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Iulia
Ralia

Bi eF / Best Friends forEver /
Aveam vreo 6 ani când am învățat să citesc
pe litere apoi dintr-o dată am înțeles ca m-a-m-a e de fapt mama
un așa declic îți dă un entuziasm frenetic
și toată clasa 1 m-am simțit o cucuzea am citit abecedarul
din primele săptămâni apoi am primit cărți sau
îmi cumpăram de la doamna
Rozi Ferenbac, da, ce mult am ținut la dna Rozi micuță și plină de zulufi
luîndu-ne pe genunchee / el ne-ar fi-ntrebat așaaa /
copii dragi voi cum o duuceți / nooi am fi răspuns așaaa
trăim toți în fericiiire / așa cum tu ai hootărât.
Vitea Maleev la școală și acasă, Timur și băieții lui, Svetlana de Nartiuhova,
O, ce timpuri minunate trăiau copiii în Uniunea Sovietică,
ce sorțulețe ! sorțuri albe, atât de albe, ce gulerașe, ce codițe,
ce fundițe ca niște flori mari,
ce fericiți mergeau la școală, se jucau de-a razvetili și joacă băiete…
și țară țară vrem ostaș ce frumos își ajutau părinții în colhoz
și cum până la Vladivostok a mers Vitea în excursie
o, ce minunat ar fi ca țara noastră să ajungă o republică
din măreața Uniune, m-aș întâlni cu ei, băieții blonzi și fetele cu fundițe,
poate chiar cu Timur și Kostea și Klara
aș călători oricând până la Obi, Enisei și Lena
acolo aș lua vaporul și până la marea albastră până la Ocean
toți prietenii mei mi-ar face cu mâna la revedere și целоваться
de pe chei - vaporul s-ar îndepărta și ei ar plânge puțin
dar de bucurie pentru mine desigur câte ținuturi voi vizita
am scris exact așa în compunerea despre cum mi-am petrecut vacanța
din clasa a 2-am ridicat mâna, doamna mi-a spus hai, iulia, citește,
tu scrii compuneri frumoase și am citit cu intonație.
Toți copiii ascultau cu atenție si îi vedeam cum mă invidiau deja,
doamna aproba din când în când din cap și dintr-o dată s-a oprit
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ai scris tu singură, te-a învățat cineva să scrii, ce întrebare,
ca și cum nu ar fi știut cât de bune erau compunerile mele
în clasă era o liniște mare doamna stătea nu știu cum pe gânduri
câteva clipe m-am speriat că nu e bună compunerea
dar nu, a sunat și doamna mi-a pus repede un 10.
….
Vara, premiu, iar cărți, iar citit, iar « fata
asta mă îngrijorează » pe undeva era și cazul
ajunsesem la Tânăra Gardă unde am învățat
să înghit pagini fără să citesc cuvânt cu cuvânt
eeei dragii moșului și a crescut fata
adică să zicem într-un an a înghițit cărțile din trei
și a plecat doamna și a venit domnul se numea b. catruc ochi albaștri ca marea de Azov
eu primisem în dar de la dna Rozi o carte cu coperțile
cum altfel mai albastre decât cerul
... o carte importantă a spus ea, Donul liniștit. Așadar dl Boris Catruc era
basarabean, un cuvânt nou. Ora de lectură, mâna ridicată :
Domnul, cartea asta e despre dușmani ? toți folosesc topoare
parcă toporul din carte are 2 tăișuri taie
și cazaci și bolșevici revoluționari
la un capăt dar și la celălalt
la roșii topor la albi topor
atâta lume moare. Știu ei de ce?
eu nu înțeleg. de ce ucid, de ce mor.
(pavlik acela nici nu merită să vorbim despre el)
toată uniunea mea la care visam dispărea brusc
cum a dispărut bunica după operație, nu am mai găsit-o acasă,
într-una topor cum se poate domnu învățător
el a clătinat din cap
mă gândesc poate ai pus ochii chiar pe rană
topor la roșii
topor la albi mhdaa
apoi a tăcut și a tăcut și a tăcut mult de tot
și eu și copiii, toți tăceam și se auzea doar bum. Buuum.
Buum. bum în urechi cred ca liniștea făcea așa bum. Bum, buuum.
domnul nu mi-a pus nota la lectură
eu nu am dorit sa fie 10
nu doream nici o notă și chiar deloc nu mă (mai) interesa
kонец фильма / sau mai nou / The End
.
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Teodor
Sinezis

cîntec sub cruce
de dorul luminii jumulesc
negrul de bufnițe cu picioarele sar
înapoi peste zbor
& cad în nirvana cu pene totuși
ei urlă că nu e de ajuns
de ajuns sunt
nevoit să mă teleportez din
tr-un curaj în altul să țip
pînă cînd broasca țestoasă a capului lor
își montează lavaliera pe țeastă și cîntă cîț
i oameni observi pe pămînt cu crucea
-n spinare atîta pace
va sparge
carapacea destinului
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Florentin
Sorescu
mâncărimi
Stăteam frumos pe-o bancă. Era mișto de tot
Priveam cum trec cucoane cu sângele-n clocot;
De-atâta fierbinţeală aproape că eram
Să mă usuc ca rufa ce flutură în geam;
Cucoanele la mine exact ca la bondar
Priveau cu interes - ce-i prins în insectar;
La dânsele eu caut sã mã arãt cã sunt
Mai mult decât o gâzã ce intrã în pãmânt.

Şi de atâta farmec aşa mã las cuprins
Că plec urgent acasă ferice şi încins
Simţind o mãncãrime ce nu se poate spune
Direct în podul palmei şi-n sângele din vine;
Ca să rezolv problema dau fuga-n dormitor,
Ibricul pun îndată cu fundul pe-arzător,
Şi după ce cafeaua o fac precum o ştiu
Această poezie m-apuc frumos să scriu.
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Indira
Spătaru
Dentistul
M-am îndrăgostit de dentistul meu
cel ce îmi zgândăreşte gingiile,
înţeapă cu burghiul cerul gurii,
vălul palatin,
urmărind atent, smalţul, cariile, cel
ce-mi cască gura precum unui craniu
atât de brutal,
atât de galant,
cu mănuşile-i albe,
cascheta pe ochi – contra aşchiilor ce-ar putea sări
precum nişte gheare spre ochii lui căprui.
Înalt, venit de peste Prut
pare a fi călăul destinat
când lampa mi-o aplică pe obraz
şi mă aştern pe spate, spre supliciu
în mâini de Diavol neînţărcat,
în alb halat,
sunt gata uneori să-l îmbrâncesc,
să-l sudui
dar când oglinda mi-o arată
la sfârşit,
îmi spun că-i cel mai bun Dentist.
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Dorina
Stoica

Scriu cu fervoare de parc-aș fi la închisoare
like-uri, sărutari, îmbrățișări, zâmbete, flori virtuale.
fără nici un efort, simplu,
românește compuneam pentru rude,
vecini mireni, casnice, badante la fix,
liber profesioniști, menajere, ciobani,
pensionați medical, de drept, sau anticipat,
educatoare, profesori de religie,
copii din clasele primare, ori clasa pregătitoare,
inclusive, monahi, monahii, lumânărese, cântăreți în strană,
agenți, paznici de noapte, arestați la domiciliu, șomeri.
m-au părăsitit unii dintre ei
“nu mai semeni cu draga noastră simplă
îmbrobodită cu ochii blajini și zâmbet naiv.
așteptam poze de la mănăstiri,
Sfâtul Maslu privegheri,
am făcut postere
cu poeziile tale de dragoste pentru Sfinți,
unele alb negru, altele color, au devenit folclor pe internet,
ce te-a apucat , erai de-a noastră, te dai mare,
vrei să devii scriitoare,
mai lasă-ne-n pace, te-ai stricat!”
unii m-au blocat.
duhovnicul m-a sunat ieri supărat.
nici la biserică nu mai merg atât de des,
doar duminica. de la Sfânta Liturghie nu lipsesc!
citesc mai rar și neatent din “Cartea de rugăciuni”,
“Acatistier”, “Sfânta Scriptură”, “Psalmii lui David”
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ori “Poezia Vechiului Testament”.
intru de douăzeci de ori pe internet,
de pe laptop ori iPhone parc-aș fi robot,
sunt dependentă de facebook
mai ceva ca la douăzeci și șapte de ani
când aprindeam snagov, bt,
uneori kent din oră în oră,
puteai sa-ți pui ceasul după mirosul de țigară.
noroc cu gumele “Nicorette”
de m-am lăsat definitiv de fumat.
mi-am pus la cap să le găsesc:
Florin Iaru, Mircea Cărtărescu,
Maria Cârneci, Călin Vlasie,
Matei Vișnec, Emil Brumaru,
Alexandru Mușina, Sevasie Bastovoi
și cărți scrise de voi,
plus altele o sută și ceva
cumpărate de la Bookfest.
Mântuitorului i se văd doar ochii din spatele lor,
mi-e teamă să-L privesc, poate lăcrimează.
în grabă fac rugăciunea de seară,
“cred Doamne, ajută necredinței mele”
mă iartă, stii că te iubesc, mi-am luat o vacanță de scris”
umblă prin mine ultimul poem citit,
dorm cinci minute cu cartea-n mână,
visez încâlcit prozopoeme, poezii, metafore în culori,
mă trezesc îmi vine “să da cu valu-n mal”.
scriu la fereastră, luna dă pe dinafară de plină
nu pot adormi.
la inimă o panică mă atacă,
iau alprazolam fară prescripție medicală,
din cutia de pe noptiera mamei,
ce merge pe-o sută de ani.
altădată citeam acatiste la doisprezece noaptea,
compuneam poeme cu rimă.
acum “Cântarea cântărilor” e pe sub pat,
cu mătaniile se joacă pisicile,
deschis e Ulciorul Pandorei,
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poezia asta mă tine trează, parc-ar avea cofeină în ea.
îi fac în ciudă lui geo,
iar a amestecat băuturile aseară
strigă la mine “închide calculatorul femeie,
iar scrii, nu ies bani din poezii,
consumi degeaba curentul, trag heblu, să știi!”
“nu-l sting, c-așa mușchii mei vrea,
de chichi, de michi, de-un leu bomboane
și de restul mentosane.”
citesc, scriu poezie cu atâta fervoare
de parca-și fi la închisoare
si libertatea mea ar depinde de asta.
sunt la răscruce,
patru drumuri s-aștern sub picioarele mele,
poeta din mine nu stie pe care din ele s-apuce,
Îngerul pazitor îmi șoptește abia auzit:
“spre Cruce femeie, spre Cruce!”
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Maria
Sturzu
Reconstituire
Încă mă mai joc născându-mă
cum să învăț mersul
dacă nici nu am reușit
să mă desfac
de ombilicul formal
contorsionat
și tulburat al mamei?
Și acum țin minte momentul
când amândouă ne luptam
pentru viață
ea la un capăt al nașterii
eu la altul.
Comun ne era doar
elanul dansului
mișcat în ritmul facerii
al durerii
al sângelui
al bucuriei
de a ne întâlni
țipam cu țipetele ei
mai știe?
Nu eram decisă
dacă să mă nasc.
Așteptam încă de atunci
să-mi dea un semn
cu mâna
ori cu inima ei
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de mamă.
Mă aflu mereu la plimbare prin lume
cărând după mine metrul
de cordon ombilical matern
și de când nu mai am nevoie de el
doar mă împiedic în pliurile pântecului ei obosit acum
și tac
tac o viață
tac două
apoi încă una
apoi aștept
să cad
și ea să mă prindă
însă,
pe când alunec
mă surprind din nou
cățărându-mă
atât de viu,
încât
îmi dau seama că m-am păcălit
și îmi ies degetele prin mănuși
lucrând la urcare.
Uitucă,
încerc să reconstitui iar și iar jocul nașterii
unde ești mamă să
tai odată ombilicul ăla
care mă ține
de tine
și nu mă lasă
nici să plâng
nici să râd.
Așadar,
cum să învăț mersul dacă eu încă mă mai joc
născându-mă...
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C.
Suditu
Ion Iubire
Era unul în sat Ion Iubire
jerpelit prost ș leneș
nu-l băga nimeni în seamă
nici să-lajute nici să-i facă rău
se amuzau pe seama lui
femeile îl strigau Ioane bărbații Iubire
l-a căutat poliția Iubire Ion Iubire Ion
în capu' satului pe vale
casa din doi pereți de paie
Iubire dormea Ion spărgea lemne
cu cine vrei șefu'
cu unul dintre voi mă
îl ia Iubire pe Ion și-l duce la secție
acolo s-au contrazis pentru niște chestii
pînă cînd Ion l-a plesnit pe Iubire
iar polițistul i-a împăcat și i-a trimis acasă
mă io nu știu cum puteți voi doi
să trăiți la un loc
pe drum au intrat în birt
au băut unul rachiu altul vin
pe Ion a pus ochii a lui Greblă
vînjoasă dar cam șchioapă de minte
pe Iubire l-a atins unul că pute
asta a lui Greblă n-a stat mult cu Ion
fiindcă el n-a vrut să se lase de Iubire
a murit jerpelit prost și leneș de aceea
se mai strigă pe aici cîte unul cu Ion Iubire
și ăla se supără.
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Marilena
Tiugan
În ploaie de iunie
îmi place să aud
sunete înalte
cum se desprind din ploaie să aprindă focuri
în ceasurile oprite între aburii orelor albe când pornesc
îmi place să aud
şoapte
vara târziu
nerostite
cum îşi lipesc mirosurile dulci
de pelerina roşie-gălbuie a amurgului
îmi amintesc şi surâd
închipuindu-mi corolele ascunse de tine în părul meu
când ploua în iunie
caligrafic peste două umbre îmbrăţişate
în lumina ce vine şi-ţi picură pe faţă
şterg cu palmele stropii istoviţi
să-i simt cum iarăşi se nasc
în inima
ce mă priveşte prin lichidul fierbinte
revarsat peste
marginile străvezii ale unei ceşti de ceai
pictate manual cu flori de trandafir
poezie a unui detaliu al lumii pe buze
ştiu că-mi strigi numele
azi plouă cu toate culorile şi nu apuc să răspund
pe cineva îl doare locul tăcerii unde sunetul a rămas
ca un os înţepenit între vocale în ziua
în care am uitat să ne spunem adio şi drumurile
ni s-au încrucişat în cel mai lung exil
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Daniela
Varvara

Nopţi cu lapte albastru-închis
Noaptea întâi
Ascunsă în placentă, văd cum oamenii îmbătrânesc pentru că se depărtează
de mamele lor, uitând gustul laptelui, iar laptele devine albastru-deschis
apoi albastru-închis; închis în sânii femeilor adormite.
Mama mea visează aşa de frumos, că eu mă ridic să îi dezvelesc ochii şi
coapsele
să îi mângâi surâsul şi drumurile picioarelor.
Cândva, ea va trebui să mă nască şi să mă uite; va deveni şi ea o femeie
adormită
cu lapte albastru-închis.

Noaptea a doua
Ascunsă în femeia ce în curând îşi va da seama că-mi este mamă. Încerc să
uit că exist, poate aşa nu voi simţi singurătatea vieţii dinăuntrul ei. Deschid
ochiul să-mi caut fraţii. Nu sunt. Ei vor veni mai târziu. Ei vor veni astfel
ca mama să mă lepede prea curând de la sân, pentru alţi prunci pe care îi
aştept, de pe acum, în tăcere. În tăcerea unei fiinţe încă nenăscute pentru
pământul de sub picioarele mamei.
Sunt un fetus bătrân care încă-şi refuză naşterea. Ştiu că, la un moment dat,
am să mă nasc, fie şi pe câmpul de luptă.

Noaptea a treia
Singură în chilie.
În timp ce mama doarme, petele morţii înmuguresc peste aripile
buburuzelor. Zborurile au harta lor prestabilită cu trasee de la care
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abaterile se produc doar prin amnezie. Fiecare urcare-n văzduh are
punctele sale de întâlnire cu moartea, împletite ca nişte noduri pescăreşti.
Totul e să îţi ţii respiraţia; totul e să nu vezi când trupurile se ridică-n
văzduh.
Îmi ţin respiraţia şi peste mine vine un somn ca o ceaţă. Aştept dimineaţa
cu lapte albastru-deschis.
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Proză de
Dumitru Hurubă

Viaţa sexuală la vulpile argintii
Pentru evitarea confuziilor, precizez de la bun început că
suntem doi filologi disponibilizaţi din motive cumva misterioase din
punctul nostru de vedere, doi concitadini absolvenţi ai Universităţii
clujene, doi colegi de grupă, doi prieteni, foarte buni şi inventivi când
punem la cale câte ceva care, ştim că se va termina prost. De exemplu,
dacă are loc vreo întâmplare cu impact tendenţios-negativ asupra
întregului colectiv din care cu onoare facem parte, primele cuvinte ale
vreunuia spun totul sau, în orice caz, foarte mult:
- Aha! Precis Dandea e amestecat în chestia asta…
În vreme ce, altcineva, vine imediat cu completarea:
- Aş putea să jur, stimaţi domni şi colegi, că şi Turea e implicat
până-n gât în tâmpenia asta…
Pentru că tot ce se întâmplă rău, apropo de colectivul nostru de
dascăli, are cel puţin un fir care duce la cuplul nostru. Unii cred că
intenţionat creăm fapte, situaţii sau întâmplări care contravin regulilor
generale de convieţuire, în timp ce alţii – din în ce mai puţini – cred că
soarta şi-a dat mâna cu gena printre crengile arborelui nostru genealogic
încheind un pact cu urmări nefaste atât pentru noi doi cât şi pentru cei din
imediata noastră apropiere: rude, prieteni, colegi, cunoştinţe... Astfel a luat
fiinţă marele nostru ghinion, sau nu? Poate soarta, destinele noastre care,
în anumite momente şi situaţii, îşi unesc forţele oculte pentru a distruge, a
anihila sau, măcar, a minimaliza, orice procent pozitiv în ceea ce priveşte
existenţa noastră, adică Angel Dandea, profesor de română, colegul şi
prietenul meu de-o viaţă, şi eu, Moisin Turea…
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Apoi mai poate interveni şi altcineva, de exemplu coleganavetistă Cella Preşu, care predă la Colegiu după manualul alternativ cu
titlu cumva inexplicabil: Stil şi metode ideale privind fumatul în veceu la
elevii de gimnaziu, care completează ideea cu aerul că, atât Cristofor
Columb, cât şi Amerigo Vespucci, s-au cam înşelat, fiindcă ea e cea care a
descoperit tot sudul Americii, o parte din Delta Fluviului Amazon,
Mangrovele Australiei de Est şi Polul Sud. Un picuţ era derutată cu privire
la Fernando Magellan, spunând la un moment dat în cancelarie, referinduse la el:
- Pe chimistu ăsta nu l-am suportat în toţi anii de facultate.
- Nici noi, a ajutat-o Dandea, mai ales când preda ore de
matematică la anatomie…
Sunt nevoit să recunosc sincer că prietenul meu Angel Dandea
ştie să fie atât de inventiv-diabolic atunci când e în toane bune şi pornit pe
rele, încât puţini s-ar mira auzind că se află la psihiatrie în cămaşă de forţă.
Solidaritatea de mai sus cu domnişoara Cella Preşu şi-a manifestat-o când
aceasta a decretat cu maliţiozitate:
- …Da, este imposibil să nu fi contribuit la săvârşirea acestei
tâmpenii şi domnu coleg Turea…
…Angel fiind, deci, iniţiator şi părtaş la tâmpenia în cauză.
Adică eu: Moisin Turea, de asemenea profesor de română, cum
spuneam. Mai trebuie să adaug aici că pregătirea de misterioasă
specialitate a domnişoarei Preşu i-a permis să spună într-un moment de
francheţe şi entuziasm postdecembrist, că ea descoperise pe hartă Polul
Sud al Pământului în Oceanul Atlantic de Nord, fapt care a indus imediat
în colectivitatea noastră, a dascălilor, un mare grad de respect.
Şi se află în creştere…
Lăsând la o parte aceste „derapaje intelectuale”, cum le numesc
răuvoitorii, adevărul e că am făcut parte dintr-o profesorime de elită,
compusă din intelectuali rasaţi, modeşti şi cu frică de partidul aflat la
putere. Oricare ar fi fost el! A, era să uit: mai aveam între noi şi un
campion naţional la o sută de metri garduri, record stabilit într-un satsatelit al Metropolei când colegul a fost urmărit de un câine-lup. La vreo
două săptămâni, după ce şi-a revenit din groaza vecină cu coma, colegul a
declarat într-un cadru mai intim, exteriorizându-şi aroganţa şi vitejia de
sorginte dacă şi de accentuat patriotism:
- Ce, domnilor colegi!? N-am înţeles: nu merită o amantă faină
şi drăcoasă?
- Ba da-ba da!, a răspuns cvartetul colegilor-afemeiaţi. Şi noi
am fi procedat la fel…
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- Ş-apoi, domnilor colegi, nouă secunde per suta de metri uluci,
pentru mine sunt un fleac.
Minciună pe care am considerat-o un indubitabil adevăr –
închis paranteza.
În orice caz, realitatea este că acum, între două drumuri-navetă,
colega noastră Cella Preşu – cetate blondă, considerată patrimoniu naţional
inexpugnabil, după constatarea ştiinţifică a prietenului Dandea – aşteaptă
cu îndreptăţită mândrie Premiul Nobel pentru imaginaţie şi inventică. De
toată documentaţia şi întocmirea dosarului personal, din care, normal, n-a
lipsit un si-vi atât de stufos, că a fost acuzată în câteva locuri de plagiat, s-a
ocupat singură, în final expediindu-l la Academia Regală de Ştiinţă din
Suedia, iar o copie legalizată, la Parlamentul Norvegiei, în ambele cazuri
fiind vorba despre un fel de omologare…
Acum e în aşteptare.
Apropo: într-una din zile lipsind de la ore, a venit maică-sa, a
intrat la director aproape dărâmând-o pe secretară, şi a zis din uşă:
- Dumeatale-i fi directoru hăl mare…
- Ie, nănuţă, io-s…
- Apăi, bună zâua, că io venit-am să-ţi spui că fată-mea stă-n
bai…
- Cum, ce?, a încremenit directorul.
- Io atâta am avut să-ţi spui, că Cella e-n mare stă-n bai, şi m-oi
cam duce, că tre să dau lături la porci. Zâua bună!
- Stă-n bai-stă-n bai, murmură directorul după plecarea femeii,
da nu-mi aduse un act, un ceva care să ateste şederea… Mare drăcie!
În pauza mare, lămuri lucrurile doamna noastră colegă Prapur,
căsătorită Gordon cu un rătăcit pe la noi de prin Scoţia:
- Ei, domnilor colegi, ne-a zis ea cu importanţă, chestia-i clară:
colega noastră Cella e în stend bai, adică în aşteptare – nu v-aţi dat seama?
- Nu, am recunoscut noi spăşiţi şi cu cu capetele plecate.
- De unde să fi ştiut noi că engleza s-a strecurat pe toate văile,
satele şi dealurile patriei?, s-a supărat prietenul şi colegul meu Dandea.
De menţionat că, până în urmă cu o săptămână, eram dascăli ai
Colegiului ICSYGREC din Cartier – denumire propusă de către un
politician local şi acceptată cu ovaţii de către întregul corp profesoral, care
a aflat mai târziu, prea târziu, că, după acest nume al Colegiului, nu se
ascundea vreo personalitate născută şi trăită în Cartier, nici măcar în
Metropolă, ci o ilustrare a nivelului de gândire browniană a politicianului.
Mai ales după ce au citit pe dreptunghiul de tablă bătut în cuie deasupra
intrării în clădirea Colegiului:
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ICSYGREC
Colegiu Uman de Navigaţie pe Iezerele din Carpaţii Orientali de Sud
CUNICOS
- Ce dracu, mă, s-a minunat cineva, Carpaţii Orientali de Sud?
- Păi, da, veni răspunsul. Văzurăţi ce înseamnă democraţia şi
globalizarea? Pe vremea noastră altfel era geografia, adică nu prea
cutezam să mutăm munţii din loc… Iar eu am completat:
-…Deşi cred că s-or fi săturat şi ei să vadă din când în când
rostogolindu-se şi murind prin prăpastii inşi care, după ce citesc
avertismente de genul Zonă interzisă, Alunecări de teren, Avalanşe şi
altele, reflectează isteţi şi aroganţi: Ia uite, mă, la ăştia, ca pe vremea
comuniştilor, nu ne dau voie… După care se rostogolesc, se accidentează
şi chiar mor zdreliţi şi acoperiţi de avalanşe ori grohotiş…
În orice caz, pentru reducerea accidentelor şi deceselor, pe bază
de investiţii europene, s-a înfiinţat Institutul Naţional de Cercetări
Psihomental-Turistice, cu filiale pe pantele mai abrupte, având sediul
principal, pentru eficienţă, cu vedere spre Bruxelles. Cursurile de iniţiere
în psihoturism montan se ţin la faţa locului, din păcate mulţi lectori
accidentându-se mortal datorită demonstraţiilor practice şi exemplului
personal, după cum a concluzionat un director din ministerul energiei
electrice, participant la un simpozion internaţional având ca temă Viaţa
sexuală la vulpile argintii prin împreunarea cu iepurii de câmp.
Deocamdată, cercetările continuă sub conducerea unui comisar
european cu atribuţii pe linie de industrie chimică, dar cu pregătire de
specialitate în domeniul cultivării merelor ionathan în condiţii de
globalizare după model american, ceea ce a creat şi menţine o atmosferă
agreabilă.
- V-am spus eu?, a triumfat colega Cella. Numa mintea unuia
ca Angel putea să pună la cale asemenea… Asemenea… Uite, că nu-mi
mai găsesc cuvintele!
- Daţi-i repede un DEX, că se sufocă!, am ţipat.
- Şi tu eşti un măgar!, m-a lămurit ea.
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Experţi în păduchi de San Jose
Firma de îngrăşăminte chimice „ECO & BIO” s.r.l., terminase
anul cu o producţie-comercializare depăşind cele mai optimiste cifre
estimative. La acest rezultat contribuise din plin constatarea unor experţi
sosiţi la faţa locului de la Bruxelles, din care s-a înţeles cum că toată
producţia naţională de legume şi fructe de pe dealuri şi câmpii nu doar că
nu mai corespundea din punct de vedere ecologic, ci era atât de infestată
cu germenii ucigaşi din gunoiul naţional şi natural de grajd, încât devenise
pur şi simplu pericol social la nivel de continent. Ba o parte dintre experţi,
cu doctorate în domeniu, au fost de părere şi au conchis că, în cazul în care
nu se va stopa prin legi adecvate şi aspre producţia autohtonă de fructe şi
legume, la nivel de continent era foarte posibilă declanşarea unui adevărat
genocid. În acest sens, concluzia unuia dintre şefii celor peste cincizeci de
experţi sosiţi la faţa locului şi constituiţi în comisii pe bacterii şi fructe şi
legume, a pus paie pe foc spunând la simpozionul de comunicări ştiinţifice
organizat:
- Doamnelor şi domnilor, în urma cercetărilor noastre, s-a ajuns
la concluzia că, în următoarele două-trei decenii, cel mult, întreaga
populaţie a continentului va fi afectată, ca să nu spun lovită, de boli
incurabil-fatidice şi exterminată de noile şi puternicele ramificaţii ale
salmonelei şi trichinelei spiralis, „aripa tânără” sud-est europeană.
Toată lumea a rămas mută, abia după câteva momente,
oarecum delicate, o voce, aproape timidă, s-a auzit din fundul sălii, unde se
aflau invitaţii:
- Bine, dar la noi se cultivă aceste legume şi fructe de sute de
ani…
- O fi domnule, păru să se enerveze şeful experţilor, însă lumea
s-a schimbat, de fapt, e în continuă schimbare, bacteriile s-au emancipat
luând alte forme de manifestare şi, dacă-mi permiteţi o glumă, cam
sinistră, au chiar intrare liberă în spaţiul Shengen, iar viruşii cotropesc
lumea informaticii atât de bine organizaţi, încât seamănă cu…
- Marina Militară americană?, se auzi o întrebare.
- Aici nu glumim, domnule!, se cam răţoi cineva din prezidiul
improvizat. În ultimă sau în primă instanţă, cum doriţi dumneavoastră, este
vorba despre politica şi puterea economică de dezvoltare a ţării… În acest
sens, este firesc şi se cere să avem producţie mare de fructe şi legume, însă
ele trebuie să îndeplinească anumite standarde în ceea ce priveşte calitatea,
fiabilitatea şi chiar dimensiunea produselor, fie că este vorba despre fructe
– mere, pere…
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- …în panere, se auzi o voce de copil.
- Domnilor, puţină linişte, vă rugăm! E posibil să veniţi la un
simpozion ştiinţific însoţiţi de copii minori?
- Sorry…
-…fie că vorbim despre calitatea îngrăşămintelor pentru
grădinile de zarzavat sau livezi.
- Inclusiv calitatea gunoiului de grajd?
- Inclusiv.
- Adică să distrugem toate grădinile de zarzavaturi şi livezile?
- Exact. Şi trebuie s-o faceţi cât mai repede, fiindcă, am
constatat încă un fapt foarte grav: unii producători chiar fac şi exporturi…
- Da, şi?
- Chestiunea pare simplă, domnule… Domnu…? Că nu v-am
reţinut numele…
- Păi, nici nu vi-l spusei…
- Da? Ha-ha-ha! Scuze, dar aceste cercetări m-au obosit şi miau majorat stresul atât de cumplit, încât simt deja surmenajul intelectual.
- E firesc… Mă numasc Troaşcă Visarion, profesor de limba
română.
- Da? Extraordinar! Şi aveţi astfel de preocupări?
- Dacă am avut un salariu de mizerie în învăţământ… Am
familie şi am fost nevoit să…
- Da-da, da, dar să nu intrăm în chestiuni social-finaciare… Nu
de alta, dar şi eu sunt cadru didactic, respectiv, profesor de informatică şi
nu mă pricep la…
- Şi sunteţi expert în legume şi fructe!?, se auzi exclamaţia
cuiva dintre cei invitaţi.
- De ce nu, domnilor? Ţara m-a trimis acolo.
- La informatică?
- Nu, la Bruxelles, fiindcă partidul meu şi ţara mea aşa au
considerat. Acolo am urmat un curs intensiv pe probleme de legume şi
fructe, finalizat cu test-grilă şi… Vă daţi seama? Cinci zile de cursuri, de
dimineaţa până seara târziu – a fost groaznic…
Din motive oarecum neîntemeiate, în sala festivă a firmei ECO
& BIO s.r.l, a început o rumoare generală şi total neplăcută, obligându-l pe
reprezentantul guvernului aflat pe post de moderator, să intervină cu
asprime:
-Domnilor, vă rog, linişte!, strigă el. Este în joc viaţa fiecăruia
dintre noi…
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Iar participanţii de pe primul rând de scaune descoperiră că
omul guvernului purta ochelari cu dioptrii atât de mari, că, prin ele, ochii
săi păreau de bou.
O doamnă, după îşi şterse de trei ori lentilele propriilor
ochelari, şi îşi făcu semnul crucii cu smerenie profundă, întrebă:
- Mă scuzaţi, domnule preşedinte-expert, dumneavoastră ce
ştiţi despre păduchele San Jose?
- Păi… Mă rog, poate la ei, acolo să-şi facă simţită prezenţa,
să…
- Da? Mersi, domnu, că mă cam speriase o ştire pe surse, că
adică ar putea să ne atace…
- Domnu şef, mormăi cineva dintre experţi, să nu cădem în
derizoriu. Suntem, totuşi, la o sesiune de comunicări ştiinţifice, nu?
- Da, astea chiar sunt nişte chestii insignifiante, a zis filologul
oarecum plictisit.
- Vă referiţi cumva şi la rezultatul cercetărilor noastre?, s-a
interesat un expert cu figură de cioban care şi-a pierdut oile.
- Da, şi, de ce nu?
- În orişice caz, s-a supărat de-a binelea şeful delegaţiei de
experţi, directiva de la Comisia noastră europeană, stimaţi domni şi colegi,
este clară: începând cu noul an agricol, se interzice categoric şi general,
cultivarea fructelor şi legumelor fără acordul special şi scris al Comisiei.
Cei care nu vor respecta, vor suporta consecinţele…
-Da, sigur, în sfârşit, e… Mă rog, e directivă şi toate chestiile,
dar nu pricep de ce…
-Păi, nu spusei mai înainte? Trichinela spiralis, salmonela…
-Păi, astea nu erau boli la găini şi la porci? Scuze…
-Au fost, domnilor! Au fost, fiindcă noi, în urma cercetărilor,
am aflat că sunt boli transmisibile ca şi…
- Formidabil!, se auzi exclamaţia filologului. Chiar, domnule?
- Dar ce, credeţi că eu glumesc? Să vedeţi ce se petrece când un
cais e lovit de apoplexie…
Moment de linişte profundă.
-Da, poate să fie cu apoplexie şi castraveţii, păstârnacul şi
tarhonul?
-E şi normal, domnilor! Iar ca să te lupţi cu păduchele din San
Jose, e o adevărată aventură… Apoi, rapănul, este un dăunător extrem de
periculos, care se transferă urgent la om… Excepţii sunt doar în cazul
persoanelor cu imunitate, cum ar fi parlamentarii, preşedintele… Restul…
Adică, suntem cu toţii vulnerabili şi expuşi – dacă mă înţelegeţi…
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- A, da-da: există şi printre noi mulţi răpănoşi...
- Ha-ha-ha!, râse majoritatea invitaţilor.
- Dumneavoastră, doamnelor şi domnilor, după cum văd, luaţi
derâdere afirmaţiile mele, deşi chestiunea este de-o mare gravitate…
- Păi, mai e ceva, dacă face abstracţie de prezenţa şi calitatea
gunoiului de grajd?
- Da, domnilor, mai e o problemă, cum spuneam, extremextrem de gravă. Ştiţi că, în fructele de pe dealuri şi câmpii, exportate în
terţe ţări, s-au găsit viermi?
- Noi ştiam, domnu preşedinte-expert, că fructele – mă rog
unele dintre ele! – în care se găseşte câte-un vierme, sunt cele mai
ecologice…
- Au fost cândva… Mă rog, nu contează, însă problema e alta:
alţi experţi, colegi de-ai noştri, analişti economici, politici, sociali şi alţii,
consideră că exportul de viermi odată cu produsele, s-a făcut în mod
deliberat.
- Cum-cum?!?
-…Iar cei în cauză vor fi pasibili de pedepse şi de plăţi
usturătoare…
- Mai e ceva şi cu păducele San Jose?
- Inclusiv, domnilor, inclusiv. Şi ţineţi seama că vorbesc în
calitate de expert…
- Tati-tati, şi eu vreau să mă fac expert!, a ţipat copilul unui
invitat.
S-a auzit pe loc plescăitura unei palme şi-o voce autoritară:
- Măgarule! Nu ţi-e ruşine să vorbeşti prostii? Niciodată n-o să
te mai iau cu mine…
- Ba da, că te spun lu mami şi vezi-tu!
- Fiul dumneavoastră, continuă apoi şeful colectivului de
experţi, este un copil precoce – câţi anişori are?
- Păi, la anul împlineşte…
- Are şi umor autohton –bravo! Eu cam atâta am avut de spus,
domnilor.
-Prostii!, s-a auzit vocea filologului. Enormităţi…
În ziua următoare a fost internat în spital ca urmare a unui
accident de circulaţie considerat cel puţin bizar…
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Ion Mureșan &
Venedikt Erofeev
– Liniștea dintre
pahare

un eseu de Vlad A. Gheorghiu
Alcoolul a fost, dintotdeauna, „catalizatorul” creaţiei pentru orice artist.
Şi Villon şi Rimbaud şi Esenin şi Eminescu şi Bacovia au punctat decisiv în
ceea ce priveşte influenţa alcoolului asupra creativităţii, asupra stărilor limită
la care încearcă să acceadă orice artist. Există, de altfel, o relaţie
indestructibilă în mentalul artistic dar şi în mentalul colectiv între creaţia
artistică şi efectul substanţelor psihotrope, între care alcoolul este cel mai
cunoscut dar, în acelaşi timp, cel mai blînd, mai uman. Baudelaire o spune, în
„Poeme în proză”: „Îmbătaţi-vă cu vin, cu poezie sau cu virtute. Dar,
îmbătaţi-vă!”. Între autorii mai noi, cine poate să vorbească mai bine ca
Bukowski despre alcool? În Femei ca și în toate celelalte opere ale sale
Charles Bukoswki ajunge să filosofeze pe marginea acestui subiect în foarte
multe rânduri: ”Asta-i problema cu băutura, mă gândeam în timp ce-mi
turnam în pahar. Dacă ceva rău se întâmplă, bei ca să încerci să uiți; dacă ceva
bun se întâmplă, bei ca să celebrezi; și dacă nimic nu se întâmplă, bei ca să
faci tu ca ceva să se întâmple.” După principiul Bukowskian par a se ghida și
Ion Mureșan și Venedikt Erofeev în cele mai importante scrieri ale lor.
Foarte asemănători prin faptul că ambii autori au publicat foarte puțin,
dar tot ce a ieșit din mâinile lor a ajuns un cult-classic - Mureșan în România,
deocamdată, Erofeev în întreaga lume - ambii autori vizați în acest eseu
abordează o temă destul de complexă și de complicată. Mulți autori au scris și
vor mai scrie despre alcool ca despre un viciu creator, numai că în majoritatea
cazurilor autorii cad sub povara subiectului ales și a moștenirii grele avute în
spate de la autori mult mai aplicați pe subiect. La Mureșan și la Erofeev
viciul, alcoolul ca termen abstract al unei lumi ideatice este văzut la nivel
meta, unde beția este o artă iar alcoolicul nu este decât un artist cu paharele
pline pe altarul creației.
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În Moscova-Petușki, Venedikt Erofeev narează lungul drum spre casă a
lui Venicika care pleacă din Moscova cu trenul către Petușki, locul unde îl
așteaptă femeia iubită și fiul său. În călătoria sa aproape inițiatică, el se
desfată cu cele mai diverse fome de alcool, tratează subiecte filosofice cu
îngerii ce îl acompaniază și încearcă să evite fără sorți de izbândă, un conflict
fatal în finalul operei. Romanul este, în esenţa lui, un lung „poem”, în care
beţia nu este o delectare, ci o ştiinţă, o artă, o vocaţie: „În a bea votca simplă
chiar din gîtul sticlei nu-i nimic altceva decît tînjeală a sufletului şi
deşertăciune. Să amesteci votca cu apa de colonie - în asta există un anumit
capriciu, dar nu-i nici un fel de patos. Însă dacă bei un pahar de Balsamul
Canaanului - în asta există şi capriciu, şi idee, şi patos şi, pe deasupra, mai
este şi o aluzie metafizică, urmînd multe retete utile. Pentru cei interesaţi doar
de reţete - studiaţi Elektrougli-kilometrul 43".
În Cartea alcool, Ion Mureșan propune mai mult decât orice, un
manifest al bețivilor, un imn cântat la gura sticlei către Dumnezeul bețivilor
care, vedem, de fiecare dată îi ajută pe cei în nevoie: ” Vai săracii, vai săracii
alcoolici,(…) Numai Dumnezeu, în marea Lui bunătate, apropie de ei
o/cârciumă,/căci pentru El e uşor, ca pentru un copil/ ce împinge cu degetul o
cutie cu chibrituri. Şi/ numai ce ajung la capătul străzii şi de după colţ,/ de
unde înainte nimic nu era, zup, ca un iepure/ le sare cârciuma în faţă şi se
opreşte pe loc./ Atunci o lumină feciorelnică le sclipeşte în ochi/ şi transpiră
cumplit de atâta fericire.1”
O realitate parodică regăsim şi la Erofeev, şi la Ion Mureşan. Registrele
sînt, însă, diferite. Erofeev are obsesia realităţii sovietice, pe linia Bulgakov –
Daniil Harms, pe cînd Ion Mureşan este tributar unei imaginaţii debordante, în
care limitele devin ilimitări iar realitatea se transformă sub presiunea
propriilor subînţelesuri. La Erofeev, de exemplu, imaginaţia debordantă aduce
în discuţie şedinţele din perioada comunistă, în care “tovarăşii” discutau
lucruri de o inocentă inutilitate. La el, însă, revine obsesiva poveste a
programului crîşmelor, pusă într-o notă minoră, anecdotică: "Plenara întîi a
fost dedicată în întregime alegerii preşedintelui, adică alegerii mele ca
preşedinte. Asta ne-a luat un minut şi jumătate sau două, nu mai mult. Iar tot
timpul rămas a fost consumat de dezbaterile pe o temă pur abstractă: cine va
deschide magazinul mai repede, tuşa Maşa din Andreevskoe sau tuşa Şura din
Polomi? Iar eu, stînd la prezidiumul meu, ascultam discuţiile acelea şi mă
gîndeam aşa: dezbaterile sînt absolut necesare, dar mult mai necesare sînt
decretele. Oare de ce uităm că fiecare revoluţie trebuie să se încununeze cu
ceea ce se cheamă decrete? De pildă, un decret ca ăsta: s-o obligăm pe tuşa
Şura din Polomi să deschidă magazinul la şase dimineaţa. (…) Mai întîi
trebuie să scrii un decret, măcar unul, chiar dacă ar fi unul infam… Hîrtie,
1

Ion Mureșan, Cartea alcool, Charmides, 2010, pg 5
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cerneală ai? Apucă-te de scris. Pe urmă bem şi alcătuim declaraţia drepturilor.
Şi-abia după aceea ajungem la teroare. După care bem şi - învăţaţi, învăţaţi,
învăţaţi…". Acest “învăţaţi”, repetat obsesiv, este o parodie după îndemnul
clasic adresat de “tătucul popoarelor”, Vladimir Ilici Lenin.
La Ion Mureşan strada este o parodie de stradă, lumea din jur este
transformată de percepţia poetului care ia în primire ceea ce i se relevă: "Am
văzut roşu în faţa ochilor,/ un munte roşu la ieşirea din bar,/ căci era frig şi
aerul umed, un dezastru pentru astmatici./ Cu cît tuşeam mai tare, ea tot mai
tandru mă ţinea de braţ,/ tandră din cauza frigului./ Iar cînd m-am liniştit,
umblam ca un cocostîrc, şi/ parcă eram cu capul într-un borcan, şi/ nu prea
sigur pe picioare.// Aşa înaintam printre băltoace, declamînd din Pound,/ cît
ţin minte, cu o mînă ridicată în sus, un pic teatral:/ «Dacă un bărbat ibovnic/ el
poate umbla pe malul scit,/ nu se va găsi nici un barbar să meargă pînă-ntracolo încît să-l vatăme,/ Cupidon o să-imeargă-nainte cu aprinse făclii/ şi vanlătura de la călcîiele sale cîinii turbaţi».../ Şi ea cu glas de asistentă
medicală: "Liniştiţi-vă, liniştiţi-vă,/ o să vă apuce iar tusea!»...
Cocteilul literar şi cocteilul alcoholic sunt prezente atît la Erofeev, cît şi
la Ion Mureşan. Aluziile literare fac parte din acea memorie care transform
beţia obişnuită într-un banchet de stări şi idei. “Copiii şi beţivii spun
adevărul”, este, de altfel, o vorbă din popor. Zice Erofeev: "Petuski este locul
unde pasările nu tac nici ziua, nici noaptea, unde iasomia nu se scutură nici
iarna, nici vara. " Ca mai apoi să compare cîntecul păsărilor cu cel al muzicii
lui Liszt: "Am băut cu toţii, dîndu-ne capetele pe spate ca pianiştii. Au început
freamătul şi plescăitul din buze. Era ca şi cum un pianist, care a băut şi a tot
băut, după care a încetat să bea şi, scaldat în plete, a început să cînte studiul
Freamatul pădurii de Franz Liszt do diez major". La Ion Mureşan
sensibilitatea e atît de profundă, încît fiinţa din fiinţa poetului se simte
agresată de realitatea imediată sub impulsul lucidităţii pe care o provoacă
alcoolul: „Îngeraşii de pahar nu muşcă şi nu fac rău nimănui./ Îmi vine să
vomit de milă, îmi vine să vomit de tristeţe./ Îmi vine să vomit gândind că aş
putea să înghit un îngeraş de pahar./ Îmi vine să plâng la gândul că el ar fi,
brusc, foarte singur./ Să plâng la gândul că el ar plânge toată noapte cu
sughiţuri în mine./ Să plâng la gândul că el ar putea să cânte în mine cântece
de la grădiniţă./ El ar putea cânta, cu o voce subţirică, «Vine, vine
primăvara!»./ Cu unghiile înfipte în spinarea dihaniei cobor spre fundul
paharului“
Sub presiunea alcoolului realitatea devine “irealitate”, contururile se
topesc, istoria îşi rescrie propriul curs. Delirul nu e delir, ci e o nouă
interpretare a realităţii, cuvîntul însuşi, potenţat de îngerul psihotrop, e un
instrument care prospectează o lume mereu nouă.
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Un arheolog al amintirii *
o cronică de Zizi Dinulescu
Ovidiu Dunăreanu este un scriitor a cărui
calitate definitorie o reprezintă harul de
povestitor, în sensul clasic al cuvântului, în care
construcţia epică obiectivă alternează adesea cu
perspectiva subiectivă. Multe din naraţiunile sale
au un caracter heterodiegetic. Scriitorul
omniscient, bun cunoscător al sufletului omenesc
şi al locurilor de pe malul Dunării construieşte
imaginativ fabulosul inedit al acestui spaţiu într-o
ţesătură narativă de roman. Construcţia epică, una
cinematografică are ca imagine –temă acest sat de
pe malul Dunării, loc al copilăriei şi adolescenţei.
După Panait Istrati, Jean Bart, spaţiul dobrogean
continuă să rămână o temă de reflecţie şi de aventură imaginativă pentru
scriitorii contemporani. Ultima apariţie editorială a scriitorului se vrea o
variaţie pe aceeaşi temă a acestui spaţiu dunărean. Romanul este structurat
în capitole cu titluri sugestive, iar atmosfera rămâne specifică mai ales
lumii basmului.
Contrar opiniei unor critici despre „prejudecata
fantasticului”, impresia de fantastic în roman este evidentă, ori mai precis
fabulosul, miraculosul, magicul rămân elemente dominante. Universul
fabulos tipic basmului figurează prin câteva elemente sugestive: personaje
de basm ca zmeul, dar aici într-o ipostază asemănătoare celei eminesciene
din basmul „Fata în grădina de aur„ unde zmeul îşi descoperă o natură
superioară; aici, el îşi scutură solzii de aur şi lasă pe Anghel Furcilă să-i
culeagă. Instrumente magice, aşa cum e căruţa nevăzută; comori ascunse,
ca aceea descoperită de Milian Sima şi Costea în tinereţea lor, ori ouă de
diamant puse în cuib de către pasărea venită din lună.
În genere locul figurează ca un tărâm al făgăduinţei şi bogăţiei
fabuloase. Moartea e ipostaziată tipic popular ca stare a celui „care trage să
moară„ aici bătrânul Milian Sima. Anghel Manea se întoarce din
prizonierat ca să moară acasă. Sunt prezente şi făpturi cu statut de strigoi,
dar inofensive ca Serina care dispăruse din mormânt şi pe care Recu şi
tovarăşii săi o prind în plasa de pescuit. Serina arăta acum ca o femeiepeştoaică strălucitoare care trăia în apele Dunării. În aceeaşi lucrare
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menţionată, discutând despre mitologia Danubiului, R. Vulcănescu
vorbeşte despre” unele aspecte ale ale eposului dunărean „care „dezvăluie
trei categorii de făpturi mitice proprii fluviului, Dunărea personificată,ca
divinitate a fluviului însuşi şi Dunărea mitică istoriată. ” Despre femeilepeşti „arată „că sunt un fel de nereide (numite şi Ştimele apelor) de o
frumuseţe răpitoare, care stau pe fundul apelor mari. ” O asemenea
condiţie de femeie – peşte, care trăieşte acum pe celălalt tărâm, cel al
apelor o are Serina, femeia dispărută dintre vii şi morţi. Ca şi zmeul din
povestirea „Mândria rănită a zmeului”, Serina devine o făptură
nepământeană care locuieşte acum pe „căile mirifice„. În subcapitolul
„Căile mirifice de circulaţie în cosmos”, R. Vulcănescu arată că există
„datini şi tradiţii” care consemnează existenţa „unor căi mirifice de
circulaţie a zeilor, semizeilor, demonilor, eroilor şi chiar a unor oameni de
rând. E vorba de căile care înlesnesc comunicaţia între cosmos şi pământ,
diferenţiate calitativ prin categorii de făpturi ce vieţuiesc pe linia lor (în
ceruri, văzduh, marginile pământului, ostroavele Apei Sâmbetei, sau Apei
Duminicii, Celălalt tărâm, Lumea morţilor, Raiul, Iadul). Motivul
drumului rămâne un simbol al iniţierii în povestire, la fel ca şi în basme.
Tărâmul celălalt este simbolizat prin astre, ape, întâmplări şi personaje
stranii. Ospăţul specific nunţii împărăteşti din basme este prezent şi aici şi
întreţinut ca şi la Sadoveanu într-o formă spiritual-estetică de poveştile
mesenilor pentru delectarea sufletului. Fabulosul e sugerat chiar din
incipit, prin starea climei una aspră cu vânturi răscolitoare ca: ”Vântul
alb,Crivăţul, Munteanul,Răsăritul, Cornul caprei. Dintr-o împerechere
nefirească între Vântul turbat şi Egreta se naşte „o nălucă”, un copil de un
albastru strălucitor,imposibil de văzut, dar care rămâne un spirit ocrotitor
al satului. Toate aceste elemente fabuloase, magice, poveşti, legende
conferă spaţiului o dimensiune sacră. Intenţia autorului este de a valoriza
locul prin elementul fantastic şi nu de a-l abandona în obişnuit ori simplă
tradiţie. Observăm, că în toate povestirile fantasticul are un caracter
benefic pentru existenţa şi bunăstarea oamenilor de aici. Locul însuşi se
vrea o imagine a Raiului pierdut pe care scriitorul îl reconstituie prin
amintire şi-l ordonează estetic prin intermediul povestirii. Tradiţia o
imaginează pe fondul miraculosului, a fabulosului, ori magicului şi nu a
unei simple înşiruiri de obiceiuri specifice unei zone. Memoria afectivă a
scriitorului apelează la imaginaţia sufletului anonim, a creaţiilor populare
inimitabile şi eterne. Scriitorul nu este un descriptiv, deşi există în carte
suficiente peisaje, descrieri. El animă spaţiul, îl hiperbolizează prin
elementul fantastic. Sufletul de copil şi adolescent păstrează imaginea
locului în starea lui inedită magică şi legendară, ca şi Blaga.
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„Alţi oameni din Ostrov şi isprăvi după chipul şi asemănarea lor”
dezvoltă adevărate fiziologii ale locuitorilor satului, fără vreo ordine
cronologică a existenţei lui, ci doar aşa cum imaginea şi faptele lor s-au
păstrat pe firul memoriei. Astfel ”Marin Câinoiu „ este tipul ţăranului
truditor toată viaţa pe bucata lui de pământ „a muncit toată viaţa la câmp.
Altceva n-a ştiut să facă,decât să tragă din zori şi până-n seară pe bucata
lui de pământ, cu braţele, cu calul şi căruţa”. Odată a plecat la Constanţa
să-şi viziteze băieţii. Auzise de că apa benefică a mării te scapă de toate
suferinţele. Omul a adormit pe plajă şi când l-au găsit era roşu ca racul şi
damblagit. Adus acasă moare. „Lenuţa lui Sfreatcu” are meteahna de-a
ieşi singură noaptea pe câmp şi de –a citi pe cer ursita oamenilor. Aceştia o
consultau adesea când aveau „diferite suferinţe”. ”Costică Poştaru” are
ceva din tipicul personajului Guica din romanul „Moromeţii „ de M.
Preda. El opreşte pe drum copiii” să-i întrebe ai cui sunt şi cum îi
cheamă”. În ultimii ani îşi petrecea viaţa ducând vaca la păscut pe malul
Dunării şi fiind mereu dus pe gânduri. ”Anghelina, din apropiere de
Cişmeaua de Piatră se chircise la bătrâneţe, devenind neobişnuit de mică.
Cocea pâine pe care o rupea apoi în „coltuce”,le uda cu vin şi zahăr, rostea
apoi asupra lor o rugăciune şi ieşea afară şi le împărţea oamenilor.
Obişnuia adesea să vorbească cu morţii. ”Capolidi”era un „băiat cam într-o
ureche şi nu ştia prea multe. Căra apă şi o vărsa în asunzişurile
„chiţoranilor”,adică a popândăilor. Dacă ieşea vreunul îi lovea cu bâta.
Dacă era pe câmp şi-i era foame se repezea la turmele de capre,prindea una
şi sugea laptele. Făcea felinare din dovleci. Observăm că fiecare om îşi are
ciudăţeniile ori năravurile lui, care-l particularizează, conferindu-i un
farmec inedit. Aceste bizarerii îi diferenţiază şi incită spiritul clarvăzător
al scriitorului. Cu toţii alcătuiesc o imagine pitorească a satului, plină de
naturaleţe şi farmec. Reconstituirea acestei atmosfere săteşti de demult este
potenţată de lexicul arhaic şi regionalisme specifice zonei balcanice.
Vorbim în multe cazuri de prezenţa unor termeni turceşti, ori greceşti,
rezultat al convieţuirii etnice multinaţionale. De altfel, la sfârşitul cărţilor
sale, autorul nu pierde din vedere să adauge şi un glosar cu asemenea
termeni ieşiţi din uz,dar care conferă autenticitate faptelor,întreţinând
atmosfera specifică acestei zone. În privinţa dimensiunii temporale vorbim
de un timp al discursului, în care emiţătorul întreţine povestirea, una
interminabilă, de obicei prin stilul indirect, cu o focalizare zero, care
alternează adesea cu stilul indirect liber prin implicarea personajelor –
narator care continuă povestirea din alt unghi,unul mai incitant pentru
receptor. Nevoia de pauză pentru autor se concretizează în intervenţiile
personajelor-narator, ca Tititalălungă, ori altele personificate, martori ale
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celor întâmplate în sat, aşa cum sunt casa de paiantă şi drumul. De ce casa?
Deoarece este spaţiul intim care protejează fiinţa, care-i cunoaşte tainele
firii. R. Vulcănescu arată că la români casa reprezintă „un micro-spaţiu
sacru”. De ce drumul? Deoarece simbolic are o valoare dinamică ca
purtător al paşilor omului în viaţă; ca păstrător al urmelor celor care s-au
perindat pe el; în limba populară, termenul ca atare e prezent într-o serie
de expresii şi locuţiuni ca: a aduna pe cineva de pe drumuri, a bate
drumul,a –şi căuta de drum,a se da din drumul cuiva, a da drumul cuiva a-i
da răvaş de drum, a-şi da drumul, a-şi face un drum, a fi pe drumuri, a lăsa
pe drum, a nu-i sta în drum, pe-aici ţi-e drumul, peste drum etc.
Toate aceste nuanţe le găsim în povestirile sale, dar evidentă rămâne
semnificaţia simbolică din basme a drumului, cea de iniţiere. Practic,
fiecare drum către un loc îşi are povestea lui,ori îi prilejuieşte scriitorului
reîntâlnirea cu o amintire enigmatică, miraculoasă, fabuloasă, stranie, ori
plăcută. ”Drumul care urcă la cer şi coboară în adâncuri” uneşte simbolic
două spaţii infinite şi antitetice: cerul ca deschidere şi adâncul care poate
fi unul al apelor, al pământului, al lucrurilor firii şi mai ales al sufletului
uman intimidat de nedesluşirea din sine. În povestire, prima imagine,
aceea a drumului real al satului este construită după coordonatele
urbanistice,respectiv precizează câteva repere de natură economică, de
utilitate publică, ori cu caracter cultural pentru comunitatea satului cum
sunt: piaţa, poşta, şcoala, biserica, cimitirul vechi. Cealaltă imagine a
drumului este una cu valoare simbolică şi magică câtă vreme vorbeşte de:
”drumul Ielelor şi Rusaliilor,” „drumul strigoilor şi al ursitoarelor”, de
căruţa nevăzută, prilej pentru scriitor de a dezvolta aceste elemente
fantastice, aşa cum s-au păstrat în credinţa şi tradiţia populară şi de a da
curs altor povestiri. ”Drumul mocanilor”această denumire aminteşte de un
obicei străvechi al ciobanilor de la munte”care ţineau morţiş să urce pe
câmp sau să coboare spre Dunăre cu turmele de oi,cu câinii, măgarii,argaţii
şi întreg calabalâcul, prin faţa bisericii. ”-1-Drumul ca expresie a amintirii
are fără doar şi poate valoarea unei iniţieri nu doar a scriitorului, care –şi
reordonează prin amintire stările sufleteşti, ci şi a lectorului care descoperă
un univers fabulos şi o experienţă de viaţă singulară. Drumul ca expresie a
timpului istoric se subordonează categoriei realului, una încărcată de
dramatism pentru jertfele din războaie şi suferinţele locuitorilor de aici,
dar şi de mândrie pentru recunoaşterea eroismului lor. ”La un pocal de vin
cu regele „pune în valoare meritele recunoscute de conducătorul ţării faţă
de aceşti oameni şi de aceste locuri. Drumul ca progres şi timp al viitorului
este simbolizat nu doar prin titlul (cap. 6) ”Lumea merge înainte”, ci şi
prin vapoarele de mărfuri şi călători care circulă pe Dunăre, semn al
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prosperităţii şi înnoirii timpului. Drumul povestirii nu este unul
întortocheat, labirintic, ci unul plin de surprize stranii la tot pasul.
Ciudăţenia, fabulosul, miraculosul sunt elementele care construiesc
suspansul, care stârnesc curiozitatea cititorului călător prin povestirile
imaginate pe malurile fluviului. Timpul fabulei sau al istoriei în fiecare
povestire te pune într-o legătură surprinzătoare cu istoria locurilor şi a
oamenilor. Fiind un povestitor talentat şi având simţul echilibrului epic,
scriitorul nu se lasă furat de imaginea fabuloasă a timpului, ci o
converteşte într-o realitate a locului. Nici oamenii satului nu se sustrag
timpului real. Întâmplările fabuloase,miraculoase, ori magice ei le
integrează vieţii lor zilnice, trăirii obişnuite. Despre anumite spirite ca
zmeii, ei ştiu din moşi-strămoşi, dar întâlnirea cu o asemenea fiinţă chiar
dacă-i înspăimântă pe moment, o iau ca atare, ca pe un adevăr verificat,
continuându-şi viaţa după normele lor statornice. Elementul fantastic,
indiferent de nuanţele lui transfigurează realitatea, o resacralizează mai
precis. Oamenii de aici ştiu bine că natura divină există şi ea li se
descoperă în diferite chipuri, după puterea lor de înţelegere. Tocmai acest
lucru îl sugerează autorul, că natura înconjurătoare,sălbăticiunile pădurii,
puterea astrelor, nimic din Edenul primului cuplu nu s-a pierdut. Taina
universului continuă să existe. Totul depinde de puterea de receptare şi
pricepere a omului simplu capabil să înţeleagă privirea unei vulpi, a unei
lupoaice, a unui zmeu pe timp de furtună şi să comunice cu natura, ca în
timpurile primordiale. Ne amintim că în nuvelele lui M. Eliade
”Şarpele”,”Fata căpitanului”, anumite personaje ca Andronic, ori Brânduş
erau capabili să înţeleagă graiul păsărilor, abilitate pe care perechea
paradisiacă o avea, dar pe care omul modern a pierdut-o. Ori către acest
Paradis pierdut şi către această capacitate de comunicare a omului cu
cosmosul în orice împrejurări se îndreaptă scriitorul. Comunicarea prin
instinct, prin legendă,privire şi nu doar prin convorbire se vrea un mod de
reintegrare în cosmos, de apărare a naturii locului. Şi locuitorii din Ostrov
păstrează din generaţii străvechi aceste dimensiuni sufleteşti şi abilităţi de
a apăra natura, înţelegându-i toate meandrele şi ciudăţeniile sufletului ei
misterios. Pentru ei, natura se manifestă în două ipostaze: domestică şi
sălbatică. Pe cea domestică o cultivă, o îmbogăţesc prin munca lor de
fiecare zi la vie, în grădină, livadă,pe câmp. Pe cea sălbatică o conservă şi
o apără când simt că suferă, că are un necaz. Dunărea, fluviul cu o istorie
îndelungată şi care a constituit un subiect de discuţie pentru istoricii şi
geografii greci şi latini devine ea însăşi un martor şi personaj activ implicat
în existenţa oamenilor, câtă vreme constituie pentru ei o sursă de hrană,
un pretext de legendă şi mai ales un mijloc de a ieşi în lume cu ajutorul
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vapoarelor. Fluviul aureolează viaţa locuitorilor de aici. În povestirea :
”La un pocal de vin cu regele”, vedem că ostrovenii trăiesc momente de
mare satisfacţie sufletească atunci când regele Carol I se opreşte în vizita
sa pe Dunăre şi la Ostrov, unde discută cu oamenii şi chiar cinsteşte un
pahar de vin. Povestirea „Secretul vaporului cu aburi” exprimă valoarea
unei noutăţi în viaţa şi obişnuinţele ostrovenilor, care cu toţii mari şi mici
se bucură de o plimbare cu vaporul la bâlciul de la Călăraşi.
Există un conflict în acest roman? Da, deosebim un conflict de ordin
colectiv şi exterior al oamenilor care înfruntă natura deseori potrivnică,
spaimele, temerile, continuând să rămână statornici în cutumele vieţii lor.
Vorbim apoi de un conflict de ordin personal al scriitorului care îşi apără
orgolios prin povestire genealogia neamului său de ostroveni, obiceiurile
şi ineditul locului într-o vreme în care interesul cititorului contemporan
se îndreaptă către un alt gen de literatură, unul sincron cu epoca în care
trăieşte. Ori redescoperirea valorii trecutului, printr-o muncă asiduă de
arheolog al amintirilor, a obârşiei sale, prin povestire exprimă un gest de
apărare şi cultivare a patrimoniului naţional, a tot ce este autentic şi peren
în existenţa poporului român.

* (Ovidiu Dunăreanu, Lumina îndepărtată a fluviului, Constanţa,
Editura Ex-Ponto, 2015)
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Raporturi
metonimice în
romanul
obsedantului
deceniu (fragment)
un studiu de Marius Ţepeş
Fără îndoială că demonizarea liderului defunct nu este invenţia
politicienilor moderni. Încă din cele mai vechi timpuri, e cunoscut obiceiul
puternicilor zilei de a diminua aura care înconjoară figura predecesorului din
dorinţa de a plasa propria guvernare sub semnul unui nou început, superior
calitativ modelului anterior. Fenomenul s-a manifestat şi în cazul sistemului
comunist, dispariţia lui Stalin făcând posibilă dezvăluirea crimelor comise de
acesta şi, implicit, desprinderea regimului comunist, intrat într-o nouă fază a
evoluţiei sale, de un trecut incomod. La fel au stat lucrurile şi după moartea
lui Gheorghiu-Dej şi preluarea puterii de către Ceauşescu, astfel că erorile
regimului dejist au fost denunţate în câteva plenare ale Partidului, fapt ce a
avut ca urmare proliferarea unui nou tip de proză, aşa-numita proză de
dezvăluire cu accente justiţiare1.
Una dintre ipostazele acestui tip de proză şi, evident, o spectaculoasă
desprindere a literaturii postbelice de realismul socialist, care acompaniase de
pe poziţii ancilare prima vârstă a comunismului autohton, o constituie
romanul obsedantului deceniu. E limpede astăzi că această formulă de roman
a fost una provocată de renegarea chiar de către documentele oficiale a valului
de furie represivă, caracteristic perioadei dejiste, meliorismul fiind promovat
pe scară largă de către liderii comunişti post-stalinişti. În cazul acestei
evidente înnoiri a romanului, temele realismului socialist sunt date uitării,
locul lor fiind luat de curajoase abordări ale unor probleme majore, precum
colectivizarea, închisorile comuniste, mecanismele puterii, astfel că „romanul
anilor ’60 -’70 a fost simţit ca principalul, dacă nu singurul martor obiectiv

1

Eugen Negrici, Literatura română sub comunism, Bucureşti, Editura Fundaţiei Pro,
2002, p. 156.
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pentru dezastrul material şi moral al societăţii comuniste”2. Există numeroase
explicaţii pentru succesul de care s-a bucurat acest tip de roman, ele fiind
legate de lipsa unei istoriografii netrucate, de existenţa unei prese controlate,
ca să nu mai aducem în discuţie propaganda care se abătea torenţial asupra
fiecărui individ în parte.
Pe rând, după 1965, precedaţi de unii dintre scriitorii care cunoscuseră
consacrarea la jumătatea deceniului anterior, intră în scenă prozatorii
generaţiei ’60, care „vor începe să publice romane extrem de dure la adresa,
mai întâi, a epocii Dej spre a extinde destul de repede critica şi la adresa
epocii Ceauşescu”3. Eliberată parţial de presiunea ideologică apăsătoare care
caracterizase epoca lui Gheorghiu-Dej, o bună parte a cărţilor noului val de
romancieri proiectează o altă viziune asupra realităţii, punând în discuţie
erorile şi excesele petrecute în „obsedantul deceniu”, îndurate sau vag
cunoscute de un important segment al populaţiei, dar negate anterior de
regimul politic autoritar. De această dată, într-un context politic favorabil unei
anumite destinderi, chiar liderii politici vorbesc despre erorile şi neajunsurile
care au caracterizat perioada anterioară, iar documentele de partid le identifică
şi le sancţionează corespunzător.
Mai eficientă chiar decât o riguroasă analiză a erorilor politice şi
economice dezavuate în repetate rânduri, se dovedeşte încurajarea apariţiei
unei literaturi, în special a unui tip de roman, care să valorifice critic aceste
reziduuri toxice ale unui trecut stânjenitor: „Nu s-au formulat oficial invitaţii,
recomandări sau directive exprese pentru reexaminarea anilor stalinismului,
dar sunt reperabile în mai multe discursuri oficiale fraze în care se cere
scriitorilor mai mult curaj în abordarea problemelor complexe ale istoriei
construcţiei socialismului. Există şi precedentul campaniei de destalinizare a
literaturii lansată cu un deceniu în urmă de Hruşciov, e drept, repede
reprimată chiar de iniţiator; dar şi reticenţele unora care au trăit consecinţele
relaxării de după moartea lui Stalin”4. Iniţial, din poziţia sa de temerar
denunţător al crimelor lui Stalin, Hruşciov a lăsat să se înţeleagă că persecuţia
nu mai era o soluţie pentru a tranşa conflictele cu cei care, dintr-un motiv sau
altul, se opuneau regimului, iar intelectualii păreau să primească un rol
important în procesul întrezăritei liberalizări. Cu toate acestea,
„destalinizarea” literaturii a avut efecte greu de anticipat, dezvăluind întregii
lumi, prin „afacerea Pasternak”, caracterul sinistru şi opresiv al regimului de
la Kremlin. E vorba de scandalul generat de publicarea romanului Doctor
2

Nicolae Manolescu, Istoria critică a literaturii române. 5 secole de literatură, Editura
Paralela 45, Piteşti, 2008, p. 1098.
3
Ibidem, p. 1097.
4
Marian Popa, Istoria literaturii române de azi pe mâine, Bucureşti, Editura Semne,
2009, vol. II, p. 625.
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Jivago în Occident, căruia i se adaugă constrângerile menite să-l determine pe
Pasternak să refuze Nobelul. Ceea ce urmează acestei noi amorsări a
conflictului dintre artist şi regimul comunist este o politică derutantă,
„alternând concesiile şi represiunea, potrivit stării de spirit a noului stăpân şi
situaţiei sale politice. Cei câţiva ani care precedă şi urmează celui de-al XXIIlea Congres (1961) sunt martori ai naşterii samizdatului, a literaturii
«concentraţionare», a poeziei contestatare, a luptei pentru drepturi civice, a
reflecţiei libere asupra experienţei sovietice – Vasili Grossman, Varlam
Şalamov, Evghenia Ghinzburg, Vladimir Bukovski, Alexandr Soljeniţîn,
Andrei Saharov”5. Mai mult decât atât, în 1962, O zi din viaţa lui Ivan
Denisovici apare în revista Novîi Mir, făcând cunoscută întregii lumi
experienţa terifiantă a celor care au avut de înfruntat calvarul Gulagului. La
capătul a opt ani de deportare şi a încă trei ani de domiciliu forţat, Soljeniţîn
publică un text a cărui substanţă se dovedeşte chiar mai corozivă decât cea a
romanului lui Pasternak. Comentând implicaţiile publicării acestui text
antistalinist, în care erau înfăţişate închisorile şi reeducarea prin muncă, Ion
Simuţ observa că „se creează un precedent în atitudinea critică faţă de
greşelile trecutului comunist, pe care autorităţile moscovite îl vor regreta. Dar
breşa fusese făcută şi subversivităţile ulterioare din blocul estic au un termen
prestigios de raportare. După acea disociere internă de stalinism, comunismul
nu mai apare scriitorilor ca eroic, imaculat, intangibil, situat în afara oricărei
erori şi în afara oricărei critici. Dimpotrivă, comunismul apare vulnerabil
celor mai inteligenţi, mai justiţiari şi mai îndrăzneţi dintre scriitori, care speră
în posibilitatea de afirmare a unui nou limbaj, a unei atitudini critice.
Literatura subversivă nu ar fi fost posibilă fără acest sentiment al
vulnerabilităţii regimului comunist”6.
Altfel stăteau lucrurile la Bucureşti, acolo unde Ceauşescu se bucura
de prestigiul unui conducător vizionar şi reformator, angajat într-un tot mai
evident proces de clară delimitare faţă de linia trasată de Uniunea Sovietică,
iar literatura era angajată într-un amplu exerciţiu de recuperare a prestigiului
diminuat de anii în care urmase, de pe poziţii ancilare, linia impusă de
documentele de partid, dând naştere unor texte cu pronunţat caracter
propagandistic.
Pe de o parte, în ciuda relativei destinderi a climatului politic,
tabuurile continuă să existe, iar scriitorii le cunosc foarte bine: legitimitatea
regimului comunist, înlăturarea arbitrară a monarhiei, teroarea omniprezentă
în numeroasele acţiuni de reprimare a oricăror forme directe de opoziţie. Pe
5

François Furet Trecutul unei iluzii. Eseu despre ideea comunistă în secolul XX, traducere
din franceză de Emanoil Marcu şi Vlad Russo, Bucureşti, Editura Humanitas, 1996, pp.
508-509.
6
Ion Simuţ, Literatura subversivă, în România literară, nr. 18, 2008.
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de altă parte, se acceptă ideea că erori mai mult sau mai puţin justificate au
fost făcute atât în procesul colectivizării, cât şi în cel al industrializării, cele
două generoase subiecte fiind valorificate prompt nu doar de către tinerii
prozatori, ci şi de autorii consacraţi. Anumite precauţii se impun, din păcate,
pentru că cei responsabili de erorile trecutului recent „sunt rareori
nominalizaţi în documentele de partid: prozatorii pot şi trebuie să inventeze
nume, având grijă ca ficţiunile onomastice să nu permită asociaţii şi prelungiri
în realitate. Se acceptă, deci, posibilitatea revizuirii unor imagini ale
colectivizării, ale existenţei pe şantiere, fabrici şi uzine, în cadrul armatei
populare, al învăţământului nou şi al vieţii cultural-artistice – toate acestea cu
condiţia respectării ideii viabilităţii procesului revoluţionar”7.
Exista, aşadar, un culoar favorabil demarării unui proces al demascării
minciunii generalizate pe care o cultivă asiduu orice regim totalitar, numai că
acest culoar era atent supravegheat chiar de cei care îl creaseră la momentul
oportun, mizând pe convenabila reconsiderare a trecutului. Cei care au
valorificat acest culoar au venit în întâmpinarea aşteptărilor unui public dispus
să primească entuziast chiar şi dovezile unui curaj retrospectiv, bazat, cel
puţin în aparenţă, pe adevăruri a căror dezvăluire era cauţionată politic: „Va fi
culoarul literaturii de mare şi imediat succes la public. L-au ales atât scriitorii
de bună-credinţă şi cu un autentic spirit civic, cât şi cei care au dorit să câştige
uşor şi rapid simpatia unor cititori care, abrutizaţi de minciuna cotidiană a
puterii, se lăsau mulţumiţi şi cu fărâme de adevăr”8. Valorificarea industrioasă
şi ghidată de rentabilitate a acestui culoar a însemnat, printre altele, nu doar
proliferarea spectaculoasă a romanului în discuţie, ci şi o nesperată
oportunitate, exploatată prompt de autori, de a contabiliza succese răsunătoare
şi de a dobândi un prestigiu social mult mai greu de atins în alte condiţii. Cum
formula romanescă amintită a generat o adevărată modă, s-a ajuns repede la o
inflaţie de texte „curajoase” şi, implicit, la manierism. Înfăţişarea anumitor
derapaje ale sistemului, caricaturizarea unor activişti infatuaţi, gustul pentru
spectaculos, în fine, o anumită superficialitate în ceea ce priveşte surprinderea
eternei şi seducătoarei lupte pentru putere, sugerând o tranziţie anevoioasă,
dar sigură, către o lume mai bună, sunt numai câteva din neajunsurile
romanelor semnate de Corneliu Leu, Platon Pardău, Vasile Băran, Al. Simion
etc.
Cu toate acestea, breşa creată în sistemul puternic ideologizat şi rigid
al culturii nu poate fi negată. În primul rând, se clatină serios chiar teza
infailibilităţii sistemului comunist, abuzurile săvârşite în trecut acreditând
ideea unei vulnerabilităţi care s-ar putea manifesta oricând şi sub diferite alte
forme. Odată ce s-a dat dovadă de slăbiciune, chiar dacă la mijloc a fost o
7
8

Marian Popa, op. cit., vol. II, p. 625.
Eugen Negrici, op. cit., p. 167.
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tactică orchestrată de înşişi ideologii regimului, ea va deveni ţinta criticilor
directe sau indirecte..
Referindu-se la soluţiile de care dispuneau scriitorii pentru a revela
mecanismele inextricabile ale puterii, Eugen Negrici vorbeşte despre
posibilitatea autorilor de a transfera „trama narativă şi situaţiile conflictuale
într-o etapă clasată a comunismului românesc sau – mizând pe virtuţile
analogiei – în istoria altor regimuri totalitare (fie ele de nuanţă fascistă)”9.
Capacitatea subversivă a unei astfel de strategii este accentuată de intenţia
scriitorilor de a sugera existenţa unui raport metonimic, de tip cauză-efect,
între regimul comunist şi fiecare dintre crizele pe care le semnalează romanul
obsedantului deceniu.
În vederea analizei, am selectat patru texte care ilustrează tot atâtea
realizări estetice importante ale romanului obsedantului deceniu şi care pot fi
considerate reprezentative pentru ceea ce a însemnat o anumită tehnică a
limbajului aluziv, şi anume stabilirea unui raport de cauzalitate între un regim
opresiv şi crizele comunitare sau individuale pe care le provoacă. În
consecinţă, am ales două texte care aparţin unuia dintre cei mai importanţi
romancieri ai perioadei postbelice, Marin Preda: Moromeţii II şi Cel mai iubit
dintre pământeni. Prin al doilea volum al Moromeţilor, romanul obsedantului
deceniu capătă consistenţă, ajungând să instituie chiar o modă care nu poate fi
ocolită de nicio abordare serioasă a evoluţiei romanului românesc postbelic,
iar prin Cel mai iubit dintre pământeni, Marin Preda încheie nu doar
remarcabila sa carieră de romancier a cărui operă a marcat o întreagă epocă,
ci şi seria romanelor emblematice despre obsedantul deceniu. Între cele două
romane amintite, care au constituit dovezi de netăgăduit ale unei îndelungate
căutări a libertăţii de a interoga şi de a înţelege ce se întâmplă cu individul
confruntat cu tragica istorie a unei întregi epoci, scriitorul reuşeşte să rămână
în zona incomodă a experienţelor-limită, care devin tot atâtea prilejuri de a
etala o subtilă fibră etică.
Un alt roman asupra căruia ne-am îndreptat atenţia, Feţele tăcerii,
aparţine unui scriitor care a valorificat inteligent posibilitatea de a demistifica,
prin mijlocirea ficţiunii, istoria cenuşie a primelor decenii de comunism
autohton. În sfârşit, am considerat că Galeria cu viţă sălbatică întregeşte
demersul subversiv al romanului obsedantului deceniu, deoarece Constantin
Ţoiu reuşeşte să surprindă sinuoasa relaţie a individului cu istoria, recurgând
la un caz exemplar prin tragismul pe care îl revelează.

9

Ibidem, p. 168.
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Poeme de
Rodian Drăgoi

De nicăieri vin păsări lipsite de culoare
Ies cai aprinşi din fiece perete
s-a-mbolnăvit şi aerul de-atâta aşteptare
pe umeri cade noaptea ca o cămaşă udă
de nicăieri vin păsări lipsite de culoare
şi-ncepe vânătoarea copacii prind să fugă
se-nvolburează câinii pe valea de sub vale
cât m-ai rugat iubito să nu împuşc zăpada
stau ochii mei la pândă ca două animale

Plânsul îşi face loc cu coatele prin lume
Şi-n păsările oarbe se face tot mai frig
n-a mai venit nici mama să mă vadă
plânsul îşi face loc cu coatele prin lume
şi o femeie naşte pe zăpadă
pe sub pământ tu pleci la vânătoare
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şi somnul râde când se face seară
în casă-i cald dar eu sunt trist de parcă
m-ar fi uitat cuvintele afară

Dinspre pădure vin femei de răcoare
Iar simt întunericul umblându-mi pe trup
râul acesta curge dintr-o fotografie
mama îşi duce cântecul pe umăr şi plânge
tata e un drum prin nesfârşita câmpie
ca nişte câini la pândă stau simţurile-n mine
dinspre pădure vin femei de răcoare
mâine voi acoperi casa cu aripi de fluture
tata mi-a lăsat moştenire o zi gânditoare

Singurătatea stă în fotoliu şi citeşte ziarele
Absenţei tale i-a albit părul şi are riduri
se-aud cum înfloresc sălciile pictate pe ziduri
de mii de ani te aştept în zadar
pentru tine păstrez atâtea duminici într-un sertar
peste mine se dărâmă greşelile tale
în loc de cuvinte îţi vorbesc cu petale
dar nu mai aduceţi întuneric mi s-au rupt buzunarele
singurătatea stă în fotoliu şi citeşte ziarele
drumuri aspre dorm într-un călător nevăzut
pe unde o fi trupul ce l-am purtat anul trecut ?
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cu pleoapele sting ultimele lumânări
şi lacrimile mamei mele îmbătrânesc prin gări

O fereastră oarbă mereu îmi dă târcoale
Îmi reazim iarăşi pleoapele de ziduri
prin sânge îmi umblă o fată de grâu
ninge-n pământ şi afară e cald
o flacără bea apă din râu
fântâni secate încep să mă cheme
să mă preling în frunze aş vrea dar nu se poate
o fereastră oarbă mereu îmi dă târcoale
şi umblă o umbră prin frunze uscate
când toţi adorm eu ies tiptil din mine
şi-mi picură pe frunte aceeaşi lună nouă
tăcerea suflă să mă stingă-n zori
şi plânsul se preface-n rouă
de mii de ani mă nasc prin mine
şi-n carne-mi încolţesc mereu izvoare
din lună rup un cântec şi mă bucur
că morţii îşi învaţă mormintele să zboare
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Prăpastia dintre noi
Stau în genunchi pe buza ei crăpată
ninge cu fulgi enormi dintr-un perete
visului meu i-a mai căzut o roată
iar ţie-ţi mor cuvintele de sete
de când te-ai dus eu doar pe mine mă mai am
nici umbra ta nu-ncearcă să vină înapoi
numai miresmele grădinii îmi bat cu pumnii-n geam
cu genele-am să mătur zăpada dintre noi

Toată noaptea mi-am plimbat suferinţa cu tine
Cerul miroase a greiere tăiat cu coasa
aud cum frigul îmi înconjoară casa
tu eşti îmbrăcată într-o lacrimă subţire
întunericul curge pe drum în neştire
în jurul vocii tale se-ngrămădesc lumine
toată noaptea mi-am plimbat suferinţa cu tine
melancolia e o ţară care nu figurează pe hartă
dacă rup o floare miresmele mă ceartă
pădurea trece prin lacrima ta ca printr-o uşă
pe masa mea de scris creşte prea multă cenuşă
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Adrian G. Romila
vă recomandă
Douămiistă întârziată și discretă, Lia Faur are oactivitate bogată, ca
manager cultural, ca profesor și scriitor. Energia cu care se implică în tot felul de
proiecte corespunde perfect poeziei pe care o scrie: una introspectivă,
inhibiționistă, dar având nostalgia unei boeme de manual, a cărei extimitate nu
reușește s-o joace, până la capăt. Ea rămâne o poetă cu o visceralitate lucidă, tipic
feminină, în carnația ei, chiar dacă mai face incursiuni prin lejeritatea unei poze
melancolice, care trebuie admirată și înțeleasă.
Placheta Lamé/trupul nu știe nimic(Vinea, 2015) conține o poezie a
suferinței cultivate, a singurătății provocate, a
nebuniei întreținute. Există un fel de autoerotism cu iz
mistic, în care intimitatea e expusă, disecată, în care
dragostea presupune o corporalizare și o
decorporalizare succesivă. Conturul eului e unul
sfâșiat, spart, însăși conturarea taie, fragmentează,
produce sângerare, ca un sacrificiu creator: ”fusesem
o femeie frumoasă până într-o zi/când pe neașteptate
pielea a devenit tot mai subțire/oglinzile s-au spart în
mii de cioburi și au rămas așa/cu chipul meu răsfrânt
în zeci de fascicule/îmi caut buzele și-mi găsesc ochii tăiați/nu curge sânge/nu e
rimel nicăieri nici urme de ruj/cioburile au înghețat în formă de fulg de
zăpadă/uneori rama cedează și podeaua se umple de cioburi/iau mătura și le adun
cât pot mai repede/le șterg frumos și le lipesc la loc/degetele mi se umplu de
sânge” (o femeie). Tăierea, fragmentarea, sângerarea, carnea invadată de suferință
duce, deseori, la chircire, la poziția fetală, defensivă și protectoare: ”dispărem
unul în celălalt ca inelele de la circ/închide ochii la loc peste unghiile mele/să
devin embrion apoi făt/să mă nasc acolo alta” (la capătul zilei).
Sunt câteva metafore ale expunerii, în poemele din volum (”sâmburi
de piersică franjurați cu resturi de fruct”, ”o rodie fără semințe, cu pielița
uscată”), iar cotidianul, atunci când apare, e vag, alcătuit din elemente disparate,
plasate printre viziuni colorate, cu texturi diverse și cu depuneri vizionare. Prin
aceste emergențe fantaste în afară, autoarea își vădește încă o dată preferința
pentru interioritate, pentru absorbția definitivă în sine. Caii, fluturii, păsările,
peștii sunt motive transparente pe covorul imaginarului poetic, ele încearcă să
salveze un derapaj prea ”realist”, prea biografist, altfel, destul de uzual, în poezia
recentă. Puținele poeme cu votcă, morți, vomă nu reușesc să provoace
mizerabilismul. Concretul există, în textele Liei Faur, dar el e concentrat pe
visceral, pe organic – forme ale introspectivului. Dualitatea carnal-spiritual,
terestru-paradisiac se aranjează în favoarea primilor termeni, poate și pentru că
majoritatea poemelor sunt erotice. Deloc indecent, excesul de fiziologic e
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contrabalansat, din când în când, de inserții decorative, de referințe la bibliotecă,
la cărți și la scris, însă ele sunt prea puțin convingătoare. Acestea nu sunt altceva
decât eufemisme ale unui trup inconștient, dezgolit.
Cu rare pasaje atinse de convențional (un titlu ca ”de-amor și de dor”
sau versuri precum ”mă îmbată amorul tău cast/pe care l-am pierdut/într-o dupăamiază de toamnă”), găsim în volumul Liei Faur o poezie de foarte bună calitate.
*

Față de precedentul Moartea parafină (2010), volumul Puțin sub
linie (Cartea Românească, 2015) nu aduce, tematic vorbind,
ceva nou în poezia lui Robert Șerban. Doar intensitatea morții
e mai crescută, ca și cum, între timp, apercepția thanatică a
poetului s-ar fi acutizat, sub imperiul unor drame personale ori
sub necesitatea unui pur exercițiu literar. Aș zice, folosind
chiar imaginea geometrică din titlu, că placheta de acum e
”puțin mai sub linie” decât cea anterioară. Melancolia e mai
pronunțată, acum, iar amprenta imaginară a textelor vădește
acest sentiment prin predispoziția testimonială a unora dintre
ele. Adesea, sunt versuri scrise cu italice, ca și cum ar codifica
niște mesaje sapiențiale, ultime, demne de postumitate. Coerența generală a
antologării contribuie prin suma relativ mică a abaterilor de la acest trist mers
”sub linie”, autoimpus.
Fragilitatea eu-lui, în raport cu marile tragedii ale vieții, duce, pe deo parte, la refugiul în cotidian (gesturi și obiecte mărunte: hainele, ceaiul,
televizorul, pantofii, ceasul), iar pe de alta, la regresul în memoria apropiată
(bunicii, mama, copilăria, primele iubiri, copiii). E vorba de semnul unui
minimalism poetic și, totodată, al unui gest defensiv. De asemenea, e promovată
”fuga de cuvintele mari”, în favoarea chemării ”celor mici”, adică o declarativă
coborâre în mărunțișuri, justificată existențial, nu ca marcă generaționistă.
Probabil așa se explică inapetența programatică pentru metaforă, pentru
estetizare. Boema poetică ratează definitiv împlinirile, dar, în preajma
implacabilului, e nevoie, totuși, să te refugiezi în ceva. Reflecțiile asupra
biologicului au în subtext degradarea și se raportează, obsesiv, la cei dragi, la
suferința pentru pierderile reciproce: ”sunt mai tânăr decât sunt / dar cât de
împuținat voi clipoci în memoria fiului meu / când el va avea vârsta mea de azi? /
nici nu va ști cum arăt / deși acum mă privește cu ochi mari / și mă strigă din
toată inima // fiul meu nu va mai ține minte nimic din tatăl lui de azi / iar cel care
voi fi pe mai departe / îi voi apărea ca o umbră ce bâjbâie...” (Fiul meu, fiul
tatălui meu). Bătrânețea are drept corolar visul tinereții, în fond, tot o pierdere,
compensată prin iluziile unor imaginare perenități și stabilități. Tema recurentă a
oglinzii (autoreflexie inutilă și dezolantă), ca și aceea a unui Dumnezeu profund
demitizat (”descărcat pe laptop / Dumnezeu se vede și mai bine și pare fericit”), e
corolarul unei absențe plenare. Degradată, ființa nu poate recupera ceea ce a
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pierdut decât dacă acceptă minciuna dedublării și a unui dialog a-metafizic cu
detaliile aparent nesemnificative.
Deși o prezență mai puțin explicită ca-n volumul anterior, moartea e,
în noua carte a lui Robert Șerban, modelul citit în filigran. Puțin sub linie e chiar
ceea ce pare: discursul transparent al firescului. Lingvistic și afectiv, se merge
”sub linie”, pentru că nici nu se poate altfel.
*

Jocul de cuvinte din titlul volumului spune destul de multe despre
poezia de debut a Mariei Pilchin. Nu știu dacă împricinatul
Poeme pentru Ivan Gogh (Paralela 45, 2015) are, în spate,
vreo dedicație cu trimiteri personale, de viață privată, adică,
dar eu văd în el un demers poetic binocular. Ambivalența din
carambulul ”Van-Ivan Gogh” trimite, deopotrivă, la Rusia,
omniprezență obsedantă, peste Prut, și la râvnitul Occident,
printr-un exponențial reprezentant artistic al ei. Autoarea
păstrează mai mereu subtextul protestatar, cu mesaj sociopolitic tipic basarabean (derusificare, latinitate, manifestații
de stradă, democrație, libertate, europenizare), chiar dacă
tematica preponderent erotică trimite mai degrabă la texte ”trăiriste”, intimiste,
obișnuite oricărei lirici, pe ton cuminte și-n vers scurt. Există o pudoare, o
tandrețe reținută, o autocenzură sexuală care, în contrast cu debordanța
congenerilor (mai ales a celor de dincoace de Prut, căci aici a fost editat
volumul), dă un farmec vetust celor mai multe dintre poeme: ”ei strigau cu
pancartele / noi ne iubeam / nebun și paradisiac” (Ivan Gogh), sau ”să ne
ascundem în turbinca ta / și din petrecere în petrecere / s-o ducem tot așa / ca în
uterul mamei / să ne naștem apoi în / piața marii adunări naționale / și solomon
să decidă / câtă carne din noi / e valahă și câtă rusnacă / să taie ca în curechi / (să
fie iertat regionalismul) / ca-n varză să taie / și așa dezmembrați / să vedem la
cântar / câtă latinitate și / câtă sare slavă / să punem în bucate (Judecata lui
Solomon). Obsesia naționalistă se suprapune, adesea, peste cea erotică, încât
frenezia sentimentului poate schimba ceea ce orice intelectual basarabean dorește:
eliberarea definitivă de ”Ivan”, pentru o eventuală asociere cu un ”van”. Când
iubirea și politica nu se suprapun, zgomotul de fundal al îmbrățișărilor e, oricum,
al unei mișcări de protest, ca-ntr-o revoluție modernă de tip hippy, asezonată cu
ceva stângism che-guevarist. Resimțit ca ceva negativ, sentimentalismul slav e,
totuși, un narcotic congenital productiv (”strigăm cu toții despre / imperialismul
rusesc / anexarea basarabiei / și multe altele / dar niciodată nu am plâns / mai
mult mai adevărat / decât în fața unui film rusesc”), iar imaginarul transmite suma
de contradicții pe care mizează, în esență, poeta: ruralism/urbanism,
Rusia/România, copilăria comunistă/maturitatea cvasi-democrată, orient/occident,
intimitate/stradă, trecut/prezent. Avem o poezie a unei lumi pe dos, care există
prin spectacolul paradoxal al nepotrivirilor și asimetriilor, prin minorat social,
prin marginalitate politică, prin vise personale și colective ne-mplinite.
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Experimentele formale caută și ele să scoată discursul din spațiul sufocant al
convențiilor eternizate prin tot felul de calambururi și pseudo-caligrame.
Intertextul cultural, altfel discret, deschide porțile altor orizonturi, în speță celor
”vestice” celebre, responsabile de marea gândire. Maternitatea, corolar al
eroticului, nu-i vreo bucurie a vieții, ci o condiție a ființei multiple, modificate,
polimorfe, din care țâșnesc identități diferite, lingvistice și fizice, verbale și
carnale, deopotrivă.
Eul liric din Poeme pentru Ivan Gogh pare o ”micuță Vera” care a
evoluat și s-a intelectualizat sau o matrioșka, o pupa russa cu exterior românesc
și pe deplin europenizat, dar cu interiorul încă prins în chingile unui trecut
ideologic defunct. E o poezie convingătoare și promițătoare, un debut reușit, întrun cuvânt.
*
Volumul lui Traian Dobrinescu, Nu te opri, nu te întoarce (Cartea
Românească, 2016), pare o autobiografie. Variatele ”calități” publice ale
autorului (prozator, parlamentar, om de afaceri, jurnalist, corespondent de război
în Transnistria, călător în taigaua siberiană) descind direct din viața-i tumultuoasă
și, dacă nu l-au recomandat prea tare, până acum, o vor face, cred, de acum
încolo. Versatilitatea uimitoare a postúrilor lui existențiale au determinat și
versatilitatea unei tipologii umane care tinde să se transforme, pe măsura
desfășurării rememorării, într-una literară, de ”personaj”. Eul-narator își joacă
propria-i credibilitate exact când povestește cele mai greu de crezut evenimente,
de aici și aura cvasi-ficțională de care tocmai am pomenit. Noi, cititorii,
respectăm pactul autobiografic: cel care povestește e totuna cu persoana reală,
care a scris și a semnat coperta. Poate că vârsta (autorul e născut în 1949, într-un
sat din Vâlcea) n-ar fi fost propice (încă) pentru redactarea memoriilor, dar
avatarurile unei vieți eminamente ”de roman” au trezit (în el însuși sau în cei
care, cunoscându-l îndeaproape, l-au îndemnat să scrie) nevoia de a-i pune pe
hârtie etapele. Rezultatul e un veritabil Bildungsroman, din care nu lipsesc nici
insațiabilele aventuri erotice, nici însetatele aglutinări intelectuale, nici
folositoarele cunoașteri de oameni și locuri, nici impresionanta saga familială. E
o viață completă, cu bune și rele, cu cele trupești și cu cele spirituale, cu scopuri
propuse care sunt adesea încălcate și cu soluții improvizate, de multe ori, pe
moment. Un singur impuls pare să străbată narațiunea: dorința de a spune totul,
chiar totul, fără menajamente și pudibonderii. Iar curajul de-a re-înțelege lucruri
altădată neclare, multe dintre ele aproape de nepovestit prin tăietura lor șocantă și
crudă, e recunoscut, dintru început.
Aș zice că nimic din ce-i omenesc nu-i e străin autorului: o copilărie și
o adolescență pendulând între munca brută, alături de familia rurală, și viața la
secția umanistă a unui liceu vâlcean ales din pasiune; o studenție clujeană a cărei
boemă e literară și viscerală, în același timp; vacanțe în care citește, pregătește
examene, curăță via, seduce fete sau câștigă bani din tot felul de aranjamente
riscante. Viitorul e mereu incert, prezentul e mereu surprinzător, trecutul
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condiționează iarăși și iarăși faptele actuale. Eroul e-n stare să sape pământul și să
care saci, dar și să ia premii la olimpiada de literatură și să citească disperat, fără
program. Cu un fizic ofertant, ca sportiv practicant, nu-i sunt străine inițierile
erotice cu cele mai neașteptate personaje – proprietara mai în vârstă a casei în
care stă cu chirie, ca licean, ușuratica soție a fiului aceleiași proprietare, tânăra,
frumoasa și singuratica profesoară de limba română, turistele străine întâlnite la
mare, o colegă sau alta. Din când în când, ca să se mențină în formă și să apere
onoarea câte unei situații, se bate crunt în cârciumi, trage câte o beție sau face
câte o boacănă pentru care suferă și din partea școlii, și din partea tatălui prea
autoritar. Într-o viață care-l aruncă ici-colo, are timp să observe transformările
profunde prin care trece România, după Al Doilea Război: colectivizarea,
ideologizarea învățământului, pauperizarea populației urbane, extinderea
mediocrității umane, șantierele, lipsurile, luxul ilicit, salvarea prin cultură,
omniprezența Securității. Dispare un mod de trai (întruchipat, printre alții, de
bunicul), dispar povești și tradiții, valori și simboluri, pentru a lăsa loc unei istorii
care se scrie și se trăiește altfel. În lumea nouă de dincolo de marginile
protectoare ale satului natal, direcțiile nu prea se întrevăd, acoperite de avântul
trâmbițat al comunismului. Mânat de un demon atavic, eroul se mișcă haotic,
impredictibil, însetat de experiențe și de pericole pe care nu le evită, dimpotrivă,
le provoacă. Caracterul spectaculos al aventurilor prin care trece justifică,
probabil, asemenea inserturi metabiografice. Dușman al rutinei, al
convenționalului, al ”tiparului ca formă a captivității”, eroul-narator a căutat să
evite drumurile bătătorite de alții. Asta se vede nu numai în acțiunile personale.
Sunt în carte numeroase scene și întâmplări străine biografiei sale, dar care
manifestă aceeași spectaculozitate de roman (între ele, jafurile bandei de tâlhari
între care se găseau rude apropiate ale familiei sale, instantanee comice surprinse
printre consăteni, viața tulbure din coloniile de muncitori unde fusese repartizat,
ca profesor, sau încurcatele lupte ”antiteroriste” din Râmnicu-Vâlcea, în timpul
Revoluției din 1989).
În eposul autobiografic al lui Traian Dobrinescu avem viața absolut
memorabilă a unui copil al veacului, surprinsă din copilărie până în jurul vârstei
de 40 de ani. E redată migălos, cu încetinitorul, aș zice, etapă cu etapă, pentru a-i
lăsa multiplele savori să radieze. E drumul sinuos al devenirii unui scriitor, care
n-a știut niciodată că va deveni scriitor și că cineva îi va lua în serios textele. Prin
spectacolul adevărurilor și prin plăcerea cu care au fost devoalate, poveștile
aproape neverosimile din Nu te opri, nu te întoarce nu au precedent, în proza
ultimilor ani de la noi.
*
În sporovăiala informă de la tv, doi intelectuali reprezentativi ai cetății
au decis, în 2011, să discute relaxat (și în direct) despre temele importante ale
existenței umane. Așa se face că, în câteva emisiuni, au subminat, măcar pentru
un timp, procesul de eroziune publică a sensurilor, au contracarat meschinele
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talk-show-uri, au redat demnitatea dialogului cultural și au (re)adus în atenție
ceea ce ei au numit ”categoriile vieții”. Fără bibliografie, fără structuri antedatate,
fără impulsuri elitare sau pretinse emfaze incorecte politic. A fost vorba, în
realitate, doar de plăcerea gratuită a dezbaterii câtorva puncte nodale ale
”trăitului” și de împărtășirea acestei plăceri eventualilor telespectatori.
Transcrierea lor pe hârtie a dat o carte consistentă, atipică, poate,
pentru piața culturală a dialogului de idei de la noi. Nu și pentru scrisul celor doi
protagoniști. El s-a înscris, deja, în memoria publicului, ca un tip de prezență
intelectuală care îmbină seriozitatea abordării cu o anume disponibilitate
colocvială. Lucrurile se regăsesc și în Dialoguri de duminică. Introducere în
categoriile vieții (Humanitas, 2015). Spiritul socratic al îndoielii, al ironiei, al
umorului sănătos și al concretului exemplar nu contravine deloc incursiunilor
(când erudite, când voit minimaliste) în tematica esențială a
vieții de zi cu zi. Volumul prelungește fericit un program
intelectual menit să fluidizeze referințe majore ale gândirii
umane de totdeauna, în forma lor ”tare”.
Spectacolul ”dialogurilor orientate” e dat de
subiectele propuse. În opinia autorilor, ele au făcut mereu ca
”viața să se dea pe față”, adică, în sensul aristotelic al
”categoriilor”, au lăsat viața să se arate în natura ei. Speranța,
prostia, ura, frica, anonimatul, trufia, ticăloșia, pierderea,
răul, moartea, dar și iubirea, întâlnirile, educația, cititul,
vorbirea, râsul sunt tot atâtea noduri dezlegate de cele optsprezece dialoguri. Fără
pedanterie și speculații oțioase, temele sunt tratate rotund, în dezvoltări
concentrice care subîntind problematici specifice, oscilând între înțelegeri
convenționale și amplificări culturale. Deși spontane, dialogurile sunt concepute
conștient de limita lor temporală, cu protocoluri de început și de final, cu
ocolișuri prin concret și abstract, prin sensuri comune și etimologii originare, cu
dese schimbări de perspectivă și de atitudine, cum îi stă bine unui dialog liber, dar
”orientat”. Spontaneitatea nu lasă loc sporovăielii fără cap și coadă, ea e
controlată de adecvarea la temă și de respectul față de receptor. Apoi, survine
farmecul interlocutorilor, destul de diferiți, temperamental și epistemologic, ca să
spun așa. Andrei Pleșu e mai deschis spre hibridizare, spre binocular, spre
abordarea multiplă și simultană, spre nota comică a situațiilor umane în care se
aplică temele. Gabriel Liiceanu, dimpotrivă, e mai concis, mai esențializat, mai
radical în definiri și delimitări. Primului îi e consubstanțială dimensiunea
religioasă creștină (mai ales în dialogurile despre parabolele biblice), al doilea e
rațional, sceptic, dubitativ. Complementari, până la urmă, printre dese tachinerii
reciproce, cei doi demonstrează bogăția de interpretări pe care le implică, la un
moment dat, o temă scoasă cu abilitate din restrictiva cămașă a sensului comun.
Eludând simptomatic tendința de a da soluții definitive, Dialogurile de
duminică respiră aerul rarefiat al unui discurs despre viață, în ce are ea mai
enigmatic și mai frumos.
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71 poeme
de Francesc
Parcerisas

o recenzie de Petrișor Militaru
Născut în 1944, Francesc Parcerisas este autorul a patruzeci de
volume de versuri, printre care se numără Homes que es banyen (Bărbați
îmbăindu-se, 1966), L'edat d'or (Vârsta de aur, 1984), Focs d'octubre
(Focuri de octombrie, 1992) și Natura morta amb nens (Natură moartă cu
copii, 2000). Exegeţii îl consideră cel mai bun poet catalan al generaţiei
sale – o „generaţie miraculoasă” de poeţi care s-a ivit după ce interzicerea
limbii catalane, din perioada franchismului, a luat sfârşit. De asemenea,
este un reputat traducător în catalană a unor autori precum Joseph Conrad,
F. Scott Fitzgerald, Doris Lessing, Katherine Mansfield, Joyce Carol
Oates, Cesare Pavese, Edgar Allan Poe, Ezra Pound, Rimbaud, Susan
Sontag, William Styron şi laureatul Premiului Nobel pentru literatură –
Seamus Heaney. Totuşi, în Catalonia, cea mai cunoscută traducerea a sa
rămâne Stăpânul inelelor a lui Tolkien. Între anii 1998-2005, Francesc
Parcerisas a ocupat postul de director al Institutului de Studii Catalane din
Barcelona, iar în prezent este profesor la Universitatea Autonomă din
Barcelona. Poemele sale au fost traduse în spaniolă, franceză, italiană,
portugheză, bască, galeză, velșă şi română.
Este laureatul mai multor premii dintre care cele mai importante
sunt Premiul Carles Riba (1966), Premiul Criticii pentru Poezie Catalană
(1983), Premiul Guvernului pentru Literatură Catalană (1983), Premiul
Lettre d’Or (1992) pentru volumul Triumful prezentului, Premiul Criticilor
Serra D’Or (1992) pentru traducerea volumului The Haw Lantern de
Seamus Heaney şi Premiul Cavall Verd-Rafael Jaume (2001) pentru
traducerea Contos-urilor lui Ezra Pound. Interesant este și că Francesc
Parcerisas a fost distins, în februarie 2013, cu Premiul Josep Palau i Fabre
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acordat de Editura Galaxia Guttenberg din Barcelona. Același premiu l-a
primit în acel an și Norman Manea.
De curând, a apărut în limba română antologia 71 Poeme din opera
poetică a lui Francesc Parcerisas. De fapt, traducătoarea Jana Balacciu
Matei a gândit structura şi titlul volumului (după cum mărturiseşte în
prefaţă) în analogie cu cei 71 de ani pe care poetul catalan i-a împlinit pe
30 noiembrie 2015, antologia de faţă fiind un omagiu adus unuia din cei
mai apreciaţi poeți și intelectuali din lumea catalană. Așadar, volumul 71
Poeme cuprinde texte din volumele de maturitate, de după anul 1983, în
care detaliul vieții cotidiene trezește diferite stări favorabile reflexiei și
contemplației asupra marilor probleme metafizice ce i-au captivat
dintotdeauna pe marii poeți ai lumii: împlinirea prin cuplu („Iubesc mult
ce pe mine mă face/ și eul tău care crește în mine,/ și pe mine însumi, căci,
făcându-te, sunt./ Astfel devin mai mult cum mă vreau/ și cred că sunt
pentru mine în tine/ până ce oglinda ce-mi ești totdeauna/ îmi repetă că o
să fim mai mult/ dacă suntem distincți. Și că, unul fiind,/ suntem doi tu și
doi eu. Mai puțin singuri, mai puțin unul.”, A fi), clipele efemere de
nemurire („[...] Lumina e în dorință,/ și-n vocea care mă sprijină,/ în ochii
care-mi vorbesc/ și mă fac să uit laptele vrăjitoarei,/ insulta, învierea,/
dezamăgirea și să cred, pentr-o clipă,/ că voi fi veșnic cum vrei tu să mă
prinzi/ încet-încetișor de mână.”, Început de iunie) sau integrarea în
armonia universală prin iubire („Alătură-ți mâna ca să-mi dai certitudine/
ca și cum dorință și ființă/ ar trebui să se contopească pe buzele/ unde, noi,
suntem copac./ Unde eu scoarța ta sunt/ și tu golul care mă arde.”, Copac
bătrân, II) etc. Deși pare să aibă un impact puternic, sentimentul morții
este învelit, totuși, în tăcere și inocență: „Cad fulgi de zăpadă. Totu-i mut./
Mută-i fetița care scurma groapa/ și pământul care nu știe că e de cimitir./
[...] Zăpada e albă și este în tine, peste tot./ Ca o iubire care încă nu-i
moartă/ fiindcă-a rămas lipită de muchiile/ pietrei murdare, înnoroiate, a
vieții” (Cimitir nins). Fiindcă omul din poemele lui Francesc Parcerisas
„niciodată n-o să accepte/ o veșnicie istovitoare de tinerețe și frumusețe,/
lipsită de ce prețuiesc mai mult oamenii:/ dorința neatinsă, amintirea de
neatins”. Străbătură de fiorul „neantului ce ne veghează”, poezia lui
Francesc Parcerisas îmbogățește patrimoniul liric românesc al traducerilor
cu încă un poet de primă mărime al literaturii catalane contemporane.
(Francesc Parcerisas, 71 Poeme, traducere de Jana Balacciu Matei, Colecția „Biblioteca de Cultură
Catalană”, Editura Meronia, Bucureşti, 2015)
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Spațialitate arhaică
o cronică Nicolae Boghian
Cu Linia vieții (Editura Tracus Arte,
București, 2016) Valentin Busuioc își
stabilizează parcursul liric pe traiectul unei
suveranități ce reconstruiește un teritoriu
emoțional pierdut și căutat, înstrăinat și
recuperat. Apelând la o tehnică de relatare a
sentimentelor ca și cum acestea s-ar desface
singure din bulbul lor pudic, poetul își rescrie de
fapt un univers pe care să-l poată oferi cu
generozitate propriei deveniri spiritualeși căruia
să-i poată fi cauză și finalitate.
Acestui teritoriu suveran poetul îi poate urmări
devenirea într-o glisare cu evoluții predictibile
și neconflictuale unde se poate trăi cu bucurii simple, fără convulsii
existențiale (și astăzi am avut o zi fericită/dis-de-dimineață/am găsit un cui
îndoit/ruginit/l-am luat/se încălzește în mâna mea/clipă de clipă/își
leapădă rugina/ca pe-un păcat/diseară/ne vom ruga împreună/vom fi
curați amândoi/aceeași formă vom avea – pg. 75).
Poemele lui Valentin Busuioc au o franchețe și o confesivitate
pessoaiană ce descurajează căutările presant introspective. Nu e mare
zbucium în versurile din Linia vieții, nu e inexorabilă nevoia de a
descarcera sensuri inextricabile ori de a sonda zone autodevorante.
Dimpotrivă, poetul ne duce către o spațialitate arhaică, unde semnele sunt
arhetipale (după cum rufele puse la uscat/sunt umflate de vânt/sau
nu/bunica știa dacă s-a mai dus cineva – pg. 14). Chiar și banala linie a
vieții este întruchipată prin asocierea efectului cenușii asupra hârtiei, prin
care urmele celor duși rămân imprimate ca o signaturae rerum despre care
pomenește Umberto Eco făcând referire la raporturile de simpatie prin
care Dumnezeu a imprimat pe fiecare obiect al lumii un fel de sigiliu, o
trăsătură care să-i înlesnească recunoașterea înrudurilor, altfel ascunse (
Limitele interpretării, Editura Pontica, Constanța, 1996). Suntem însemnați
așadar cu peceți emoționale recognoscibile în fiecare secvențâ existențială.
Astfel de sigilii sunt descoperite pe cele mai diverse lucruri. O toartă a
ulciorului de lut are încorporată o mână a bunicii, singurul tatuaj pe care îl
mai am/și pe care nu îl voi șterge vreodată/e chipul mamei/rămas pe
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brațul drept , bobul de grâu, deși îngropat, poartă chipul divin, hrănind
viața. Viața însăși este un sigiliu pe care divinitatea îl imprimă, prin marea
sa iubire, tuturor ființelor, dându-le unicitate și har (când tata a simțit/că a
venit vremea/să se pună pe sine în pământ/ca pe-o sămânță/a înghițit o
ghindă/o măsură de siguranță nu strică niciodată/mi-a zis/sunt cam
tânăr/poate că nu m-am copt îndeajuns / nu încolțesc/iar la umbra acestui
stejar nu o să stai doar tu/ci și nepoții mei sau vreun trecător
ostenit//păsările își vor face cuib aici/și iarna pe viscol/când nimeni nu-mi
va fi aproape/mistreții vor scurma prin zăpadă/într-o zi sigur mă vor
găsi/dintre rădăcinile stejarului mă vor smulge/ca din brațele morții/iar eu
voi chiui din vârful dealului ca atunci câd bunică-ta m-a anunțat că sunt
tată/și tu/ca să-mi arăți cât de mult semănăm/ai țipat/și o avalanșă a albit
tot satul/deodată cu laptele pe sânii maicii tale//iar până primavara/când
a cântat cucul/atâtea petreceri și cântece am avut cu toții în minte/încât
viața ni s-a părut frumoasă și departe/însă precum un vis pe patul de
moarte/așa s-a și dus – pg. 19).
În simplitatea pe care o debobinează această trimitere la lumea de
dinaintea modernizării se ascund însă niște înțelesuri ce tind să întregească
ideea că poetul își construiește o suveranitate asupra universului copilăriei
și implicit asupra spațiului poetic ce se redimensionează prin reevaluarea
acestuia. Poemele din prima parte a volumului ar părea niște evocări ușor
naïve (pe cânderam copil/mă tot îmbolnăveam/spre disperarea
mamei/atunci ea mă trimitea cu o sticluță de moldamin în mână/la
asistenta medicală/aceasta/printr-o seringă lungă groasă și rece/îmi
injecta puțină durere/nu multă/doar să-mi ajungă pentru câteva zile… pg. 23). Finalul poemului aduce acea schimbare a paradigmei de înțelegere
dată de scânteierea ideatică (când tata mă vedea așa izbucnea în
lacrimi/bine măi băiete/zicea/am fost cinci ani în război/am suferit ca
proștii degeaba/dacă tot voiau să ne chinuim/mai bine ne țineau acasă și
ne făceau și nouă/câte o injecție din asta/cu viață).
Evocarea lumii din care a ieșit se transformă într-un evantai de
semnificații a căror resorbție devine suflare divină peste lutul din care
renaște poetul. Valentin Busuioc știe să-și aleagă pilonii peste care, printrun efect magic, aruncă o punte narativă spre orizontul transpoetic. În vechi
prieteni primele versuri aduc foarte bine cu începutul unei povestiri (cu un
scaun gol în față/și cu razele soarelui încălzindu-i mâinile/în fiecare
dimineață la aceeași oră/bătrânul își bea cafeaua pe îndelete/ca și cum ar
fi ultima/și ieri a fost la fel/și acum o lună/și anul trecut). Apoi puntea
începe să capete contur (însă cu zece ani în urmă/fix la aceeași
oră/scaunul din fața lui era cald/și nici nu era scorojit/dar nu mai
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contează/important e că și pe el a stat cineva/poate chiar același
bărbat/care stă acum vizavi/ și-i vorbește ca unui vechi prieten). Finalul
aduce acea esențializare din care ideea iese îmbătată (de parcă știu că va
veni și acea zi/când/înțelegând totul/nu-și vor mai spune nimic – pg. 67).
Există în acest volum de versuri un fel de dans pe sârmă pe care
poetul îl face cu o ușurință ce drapează însă un efort latent. Sârma este
tocmai linia de demarcație dintre narațiune și metafora predicației bizare a
lui Paul Ricoeur. Prima parte a poemelor configurează o punere în scenă a
unor relatări calme , discursiv-confesive, având în centru un biografism
asumat ca o suveranitate ontologică (pe când eram copil de-o
șchioapă/dimineața priveam fascinat/cum mama își aranja părul
castaniu/cu un pieptene de aceeași culoare/buna cu unul de os/iar
bunicul/cu degetele răsfirate/într-o toamnă/în prima și singura mea zi de
grădiniță/lupul din scufița roșie/m-a întrebat ce vreau să mă fac/atunci
când voi fi mare/un fir de păr alb/i-am răspuns/unul micuț/și în
crăpăturile mâinii bunicului/aș sta ascuns toată ziua…). Partea finală a
poemului aduce acea răsturnare surprinzătoare despre care făceam referire
anterior (auzind asta/singurul păr alb al lupului a sărit și mi- căzut la
picioare – pg. 35).
Readucerea în memorie a câmpului originar nu poate oferi un
suport veritabil pentru poezie decât în măsura în care sunt create analogii
false. Așa cum predicațiile bizare, oximoronii, antinomiile scot sensurile
din matca unidimensională, tot astfel analogiile deviante produc acel efect
de sens ce se propagă asupra întregii construcții poematice (copilul a venit
fericit de la școală/tati/azi la fizică am avut ca invitat un savant/care ne-a
vorbit despre particula lui Dumnezeu/lumină găuri negre și materia
întunecată/lucrează la acceleratorul de la geneva/și a zis că în cel mult
cincizeci de ani/oamenii de știință vor afla totul despre ele//la sfârșitul
orei/savantul a venit la mine și mi-a zis/puștiule/după cum mă privești/nu
cred că ai înțeles prea multe//însă eu politicos/m-am ridicat și i-am
spus/domnule profesor/nu vă supărați/dar la noi la țară/fiecare află toate
acestea/pe dată ce închide ochii – pg 43).
Linia vieții îl îndrumă pe Valentin Busuioc pe o cale bună în suișul
totdeauna riscant spre înălțimile unde plutește, morganatică, poezia.
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Noroc cu Carul mare
fragment de roman de Mihai Stâncaru
La cei cincizeci şi unu de de ani şi şase luni, cât împlinea către acel
sfârşit de iunie Silvestru Ponor, vestea cea mai cumplită pe care o primi în
întreaga lui viaţă nu izbuti totuşi a-l zdruncina crâncen, făcându-l să se
prăbuşească definitiv, precum izbitura năucitoare dată cu barosul în mijlocul
frunţii vitei duse la înjunghiere. Aşa ceva ar fi resimţit, fără doar şi poate,
oricare altul în locul său chiar să fi avut cu o jumătate în plus sau în minus
faţă de vârsta lui. Şi, fie în floarea tinereţii, fie la apusul maturităţii, cel
îngenuncheat ca de fulger la auzul nemilosului verdict, s-ar fi aruncat să se
agaţe ca înecatul de firul de pai de pe coama valului scufundător. „Nu se
poate, domnule doctor, nu, exclus, ar fi o comdamnare pe nedrept, o decizie
pripită. Cum să mă resemnez?! De ce? Soluţii se găsesc întotdeauna, numai să
fie căutate cu atenţie, cu pricepere. Am mai auzit de cazuri disperate şi care sau dovedit greşit catalogate medical. Au fost salvaţi atâţia oameni, am citit
mult pe tema asta, vă daţi seama că mă interesa în cel mai înalt grad. Trebuie
să existe un medicament şi pentru asta, un leac ascuns, o terapie
nepopularizată, doar medicina a făcut progrese uriaşe în ultima vreme. Poate
că nu au ajuns până la noi, ci folosite doar de uz intern, ca să atragă clienţii cu
bani şi să nu provoace concurenţa. Am citit undeva că şi Pasteur voia să ţină
vaccinul său antirabic numai pentru bolnavii din Franţa, din prejudecăţi
naţionaliste, şi că doar Victor Babeş al nostru l-a convins să renunţe la
excluzivism. Atitudini de felul ăsta mai dăinuie în lume, fără doar şi poate,
interesele economice domină, sunt nemiloase; dar oricum se poate spera că
undeva, într-o clinica din Vest sau în Asia: China, Japonia, Hong Kong, sunt
sigur remedii... Vând tot ce am, mă împrumut în bănci şi mă internez acolo,
numai să-mi specificaţi unde şi să-mi daţi trimitere. E o laşitate să depunem
armele aşa de simplu, să încheiem în scurt războiul ca învinşi definitiv. Şi la
şah, dacă ai cunoştinţe bune de tactică, nu capitulezi în faţa ameninţărilor
forte ci contraataci, sacrifici una-două piese mari dar schimbi soarta partidei;
totul e să nu te dezolezi, să nu accepţi înfrângerea ca unică ieşire. Cu atât
mai mult în viaţă, care nu e un simplu joc; omul e dator să lupte până la capăt
pentru bunul cel mai de preţ, cu toate forţele; ştiţi cum se spune că speranţa
moare ultima, dar cât mai licăreşte o rază vie din ea datoria omului e să...”
„Cancer la pancreas în fază terminală, domnule Ponor”, sunase verdictul adus
de medicul profesor după o săptămână de investigaţii în clinica fruntaşă a
ţării, unde diagnosticele aveau o acurateţe ce se apropia de sută la sută. În
asemenea situaţii limită, medicina se declară neputincioasă în faza actuală,
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atât la noi cât şi pretutindeni în lume. Aţi venit prea târziu, îmi pare rău dar în
atare stadiu şi la acest organ pretenţios nu avem mijloace terapeutice altele
decât ca paleativ. Hotărâţi deci cu ai dumneavoastră ce credeţi că e mai bine,
dacă se poate spune aşa, pentru cineva aflat în starea pe care o prezentaţi:
rămâneţi la noi, sub tratament şi observaţie de rutină, sau vă externăm să fiţi
cu familia, şi cu simpla reţetă de morfină ca anestezic la purtător.”
„Domnule profesor, fiţi pe pace, n-o să aveţi de a face, în cazul meu,
cu un ins luat pe nepregătite, oricare ar fi rezultatul spitalizării. Recunosc că
surpriza e de proporţii, şi pot spune că e ultimul lucru la care m-aş fi aşteptat
pe tema sănătăţii. Dar mi-am pus nu o dată problema confruntării cu un
accident foarte grav, deşi nu am automobil, şi mi-am imaginat cam în ce mod
omenesc trebuie să reacţionez în caz de funestă întâmplare. Am parcurs încă
din vremea studenţiei şi ceva cărţi de filozofie, nu doar fiindcă dă bine să
citezi în sprijin câte ceva din acest domeniu, ci ca să să înţeleg de ce „iubirea
de înţelepciune” a fost şi trebuie încă socotită preocuparea de căpătâi a
oamenilor, a celor dornici să se cunoască atât pe ei înşişi cât şi lumea în care
vieţuiesc. Am învăţat de acolo ca nimic să nu mă ia vreodată total prin
surprindere. Acea doctrină a stoicilor cu numele ei memorabil melete
thanatou, adică „pregăteşte-te din timpul vieţii pentru moarte” sunt sigur că
mă va ajuta chiar mai mult decât până acum la a face faţă înfruntării finale.
Mai devreme sau mai târziu, tot trebuie să vină, e un parcurs obligat. Pot
spune că m-am obişnuit de mult cu ideea, cel puţin. Se zice că pentru oamenii
obişnuiţi, ceea ce-i ajută să nu panicheze ori să dispere la gândul că sunt
condamnaţi la dispariţie este faptul că nu ştiu când se va întâmpla, mai bine
zis speră ca aceasta să se producă tot mai încolo, nedefinit. Ca să vă dovedesc
că eu unul nu disper, şi că simţul umorului încă îmi este aliat chiar şi în
situaţiile grave, aş vrea să vă istorisesc în câteva cuvinte o istorioară cu tâlc
pe care am citit-o undeva, şi în care nu mă regăsesc decât a contrario. Dar nu
la modul gratuit. Sper că nu abuzez prea mult de timpul domniei voastre,
recunoscându-mi totodată defectul profesional de a fi cam vorbăreţ şi când nu
e tocmai momentul.” „Dimpotrivă, stimate pacient, îşi face plăcere să discut
cu un om care înţelege că boala nu e singurul lui atribut prezent, şi nici măcar
cel mai important. Ca să pafrazez o butadă de aiurea, dar care circulă prin
lumea noastră, a celor din domeniul medical, aş spune că bolnavul este un
individ care se ocupă mai mult de suferinţa proprie decât de restul de
sănătate. Ca atunci când ţi se întâmplă o pagubă oarecare şi te ocupi excluziv
de ea, chiar dacă o ştii că e ireparabilă, lăsând în paragină restul ferit de necaz.
Să convenim că treaba nu e tocmai cuşer. Vă ascult cu interes, doar ştiţi că se
spune, deşi nu totdeauna se recunoaşte, că profesorii mai învaţă şi de la elevi,
ba chiar suficient de multe lucruri de folos.” „Bun atunci, accept rolul în
cauză, cel dezirabil de ins sănătos, fireşte. Deci: un om isteţ, care pentru nu
mai ştiu ce faptă a primit drept răsplată aflarea răspunsului precis la cea mai
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dificilă problemă a vieţii sale, a cerut să i se spună în ce loc îl va afla sfârşitul.
Cum acea preocupare nu părea a fi de ordinul celor serioase, i s-a atras atenţia
că poate nu s-a orientat bine, şi a vrut să cunoască de fapt la ce vârstă avea să
închidă ochii. Însă întrucât insul a persistat să afle răspuns la acea întrebare pe
care o formulase el expres, i s-a cerut să spună şi de ce era atât de preocupat
să ştie unde va muri, întrucât nu se vedea profitul unei asemenea desluşiri. Ca
să nu trec niciodată pe acolo, a răspuns hâtrul de el... Revendicându-mă
acum din realitatea brută a muritorilor, – cea elaborată cultural sau folcloric o
ţin pentru alte scopuri – o să fiu mai previzibil într-o cerinţă tot la singular: cât
socotiţi, după experienţa dumneavoastră cu bolnavii de acest fel, că îmi mai
este dat să trăiesc. Fireşte, aproximaţia e acceptată dinainte.” „Cu ceva ajutor
de la propria natură, puteţi ajunge Crăciunul. Şansa de a prinde Anul nou, care
văd aici că vă e dată de naştere, ar fi cel mai valoros cadou de aniversare, şi
totodată étrenne, cum se zice în limba pe care o predaţi dumneavoastră
şcolarilor, dar pe care o folosesc şi eu cu plăcere şi profit pentru documentare
profesională. Însă, cum văd că ţineţi la luciditate, luaţi în calcul şi jumătatea
acestei perioade, de care pot să vă garantez. Bănuiesc că aveţi de pus la punct
şi de încheiat socoteli importante şi care nu v-au presat până acum. Make
haste, cum spune un personaj shakespearian într-o conjunctură la fel de gravă.
Să nu vă fie umbrit ceasul din urmă de mâhnirea că le lăsaţi nerezolvate... Şi
vă rog să mă credeţi că nu mi-e uşor să statuez nealeatoriu şi să aduc la
cunoştinţă preziceri de Casandră, şi care nu pot fi decât sumbre, chit că
bolnavul mai are câteva zile sau câţiva ani până ce va fi obligat de boală să
depună mandatul. Însă, îngăduiţi-mi să vă asigur de toată compasiunea mea şi
de regretul că nu aţi venit cu mult înainte să conlucrăm, căci atunci cu
siguranţă că am fi avut de discutat în alţi termeni. Păcat că un om cu instrucţia
şi cultura dumneavoastră, de care mi-am dat seama din ce am discutat până
acum, nu o să mai poată fi util celor care au nevoie de ele. Cei care se agaţă cu
disperare de viaţă doar din considerente egoiste nu-mi sunt pe plac, o declar
deschis. Să trăieşti numai ca să epuizezi cât mai mult şi în folos pur personal
domeniul posibilului, ca epicurienii din toate timpurile, nu mi se pare un scop
onorabil al vieţii. Şi poate că niciunde ca în situaţiile limită pe care suntem
nevoiţi să le învederăm celor mai mulţi dintre pacienţii de aici, nu ajungi să
pricepi mai complet şi mai direct manifestările egoismului feroce al semenilor
noştri. Majoritatea acestora, şi nu e nevoie să fii specialist sociolog pentru a
trage atare concluzii, sunt dintre cei cu situaţie materială invidiabilă. Se
înrudesc, caracterial, cu bogatul biblic căruia i-a rodit mănos ţarina, a strâns
avuţiile în hambare construite pe măsură şi nu şi-a propus altceva decât să-şi
bucure sufletul cu desfătările pe care urma să le scoată ani îndelungaţi din
respectiva situaţie. Numai că, ştiţi bine ce i s-a anunţat pentru noaptea de după
plănuirea vieţii de huzur. Cam aşa se întâmplă şi în prezent cu cei din aceeaşi
stirpe... Însă, cum am văzut că manifestaţi regret după viaţă doar pentru că nu
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o să mai puteţi aduce pe mai departe un spor de bine celor din jur, permiteţimi să vă clasez în categoria celor puţini care ar merita cu adevărat să fie
salvaţi. Din păcate, cum vă spuneam cu sinceră părere de rău, sunt şi situaţii
în care, în pofida vrerii şi priceperii noastre, ne declarăm neputincioşi. Şi
acum, când o să vă las în grija subalternilor mei, nu o să vă urez „sănătate”,
căci ar putea suna cinic, ci „noroc”. Iar în privinţa asta, unde am competenţă
zero, altceva se va îngriji de soarta dumitale. La bună vedere, aici sau
dincolo.” Până la căderea serii, Silvestru se plimbă mai bine de zece ori
încolo şi încoace, pe culoarul prelung dintre saloanele de oncologie şi, în trei
rânduri, trecând prin dreptul toaletelor, intră să se privească în oglindă,
îndelung şi amănunţit, aşa cum ar face cineva cu fotografia unei fiinţe
îndrăgite şi dispărute, aflată într-un album străin şi frunzărit întâmplător la
nişte cunoştinţe sau rude. Cu excepţia dimineţilor, una da una nu, când se
bărbierea cel mai adesea pe fugă, nu găsea timp să se consulte vizual ori să
remarce pe îndelete schimbările aduse de timp odată cu înaintarea decadelor.
De încărunţit începuse dinainte de patruzeci de toamne, odată cu rărirea
vizibilă a părului de pe creştet, iar pe frunte cutele adunate progresiv de-a
lungul ultimilor ani păreau a se adânci a senectute. În rest faţa îi rămânea
netedă, iar dinţii doar ceva mai gălbui însă tot sănătoşi şi la locul lor. Nu-şi
mai aducea aminte dacă mai fusese la fotograf după ce se pozase pentru
paşaport cu vreo şapte ani în urmă. Pentru buletinul de identitate, reînnoit tot
la zece ani când se împlinea un număr cu cifra patru la urmă, avea o
fotografie care îl arăta cu mult mai tânăr. Prin comparaţie cu ce observa acum,
parcă ar fi fost vorba de persoane diferite. Oare după copia aceea avea să dea
comandă soţia pentru crucea mortuară? Iar cine ar fi trecut să-i aducă o floare
la mormânt l-ar mai fi recunoscut în acea imagine pe omul cu înfăţişarea de
acum? Era valabil şi pentru propriii copii şi nepoţi de frate şi de soră. „Şi dacă
mi-ar mai fi fost dat să trăiesc încă cincisprezece sau peste douăzeci de ani,
cum ar fi arătat moş Silvestru?”, se trezi el prospectând în viitorul ce nu-i mai
era improbabil. Dar amintindu-şi ca de o întâlnire la care risca să întârzie, se
grăbi să –şi procure de la chioşcul de presă din curte o cartelă de telefon, iar
când se înseră merse la cabina din colţ şi formă numărul cunoscut; anunţă că
a doua zi urma să se întoarcă în oraş cu trenul de seară. Nu-i spuse nimic, ca
şi până atunci, soţiei despre gravitatea bolii şi iminenta ieşire din scenă, ci
doar că fusese găsit cu o slăbiciune generală, datorată mai mult ca sigur
extenuării printr-o muncă fără recuperarea necesară dintre reprizele
prelungite, şi că era sfătuit să meargă numaidecât undeva la ţară să se
reîntremeze. I se făcuse şi o reţetă cu vitamine şi
minerale deficitare,
oligoelemente, dar cel mai bine era să se odihnească în linişte şi la aer curat.
Apoi, după trei luni urma să revină la control pentru a se vedea ce progrese
înregistrase, dacă putea relua serviciul ori să primească pe mai departe
concediu medical. Se supusese unor eforturi intelectuale prea oneroase pentru
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natura lui şi creierul obosise peste limita admisă. Fireşte, nu erau invenţii
toate astea, ci datele unei stări bine cunoscute de ai săi, deşi nu conştientizate
ca atare şi în consecinţă imprevizibile ca urmări. Silvestru însă le prezentă ca
fiind cauza primă a căderii din ultima vreme şi care necesitase trimiterea lui la
clinica universitară pentru investigaţii. Despre cealaltă cumplită noutate nu
pomeni nimic, cu toate că acasă acuzase în repetate rânduri dureri acute în
zona abdominală, luase calmante comune, – probabil necazuri cu splina ori
ficatul, opinase el. Nu toată lumea face faţă asaltului insidios de chimicale
încorporate în alimentele certificate totuşi de magazine ca fără risc crescut la
consum. Chestie de adaptare la mediu, merge mai departe cine este apt, cine
nu... În trenul accelerat care-l readucea în urbea lui din Moldova de nord,
Silvestru părea că intrase deja într-o altă lume. Nu mai găsise cu cale să
cumpere o carte mai uşurică spre a-şi alunga plictisul unei călătorii de mai
bine de şase ore, nici măcar o banală culegere de şarade rebusistice, ca
altădată. Acestea făceau acum parte dintr-o altă realitate, din care se simţea
aproape expulzat, oricât ar fi încercat să se agaţe de ea, să se mintă că ceea ce
aflase despre sine nu era decât sincopa unui vis urât, precum cele din care se
trezea zvârcolindu-se în unele nopţi, asudat şi cotropit de implicări
cutremurătoare prin lipsa de noimă şi grozăviile ce i se profilau ca finalizări.
Deşi lui însuşi nu-i venea a crede, pe moment, că scăpase aşa de simplu de
situaţii intolerabile, luând cu luciditate act de irealitatea lor de fapt, totdeauna
mergea să se fricţioneze pe faţă cu apă rece pentru a se convinge plenar că
acea trezire nu era, doamne fereşte, tot continuarea stării onirice torturante...

(fragment din romanul cu același titlu, în curs de editare)
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Poeme de
Mihók Tamás

new wave
lui Răzvan Țupa
se făcea că ne întorceam
din bangladesh – creierul
caută mereu să se extindă
ne întorceam purtați de
propriile noastre poezii
veneam așa ireproșabili
ca niște avataruri într-un
sistem de navigație eram
blindați cu pomezide pe
malul gangelui dar între timp
de la atâta liră karma unora
a fost deturnată of doamne
au urmat clipe ale groazei
dacă priveai cerulvedeai
pterozauri posedați fâlfâind
aiurea din aripiși numai pe noi
poeziane-a aterizat în picioare
cum îți explicitrupurile inerte
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ale premianților și cum ricoșau
care încotro ca bileledin urnele
loteriei se înălțau leșinați până
la acel nivel unde gravitația
îi poticneaexplozia a venit
și a ras toate visele noastre
postapocaliptice au ars cu toții
într-o clipă noi am găsit niște
borcane pe mal le-am umplut
și am turnat apă din râupeste
cenușa lor și amstins incendiul
economicos tot văzduhul sfârâia
în firicele de fum perfecte tu ți-ai dres
selfie-stick-ul și-ai apăsat pe buton –
iată antologia noului val mi-ai șoptit

fractal
Paulei Lavric
am visat că treceam
un pod & partea cealaltă era
un pod mai mic & tot așa
mă micșoram iar viteza informației
era cât pe ce să depășească
viteza de percepție
am încercat să mă opresc
să privesc lebedele
am dat chix podurile
au devenit tobogane
cu apă termală și asfințitul
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m-a plesnit în ceafă
apoi ai apărut tu
de undeva din negură
& m-ai botezat ben
m-ai împins
într-un cărucior decapotabil
de-a lungul șinelor
mi-ai adus jucării zgomotoase
mi-ai spus lângă mine
vei înnebuni dintr-un foc

contrafact
natalia se umple ceaunul de natalii
în loc de aburi suim lampioane iar tu
tu nu lespezi tu nu imensitate
spațiile ni se forjează-n somn tot intri și ieși
intri. suflă-mi peste lingura de lemn natalia
să-mi înghit definitiv misterul
ce moale ți-este azi retina. am rămas
singuri. ce bravură să ne plesnim ochii cu bezne
în grădinițele noastre cazărmi
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România de la
capătul
gândului

Exerciţii în democraţie
un eseu de Dimitrie Grama
De ce exerciţii în democraţie? Oare nu toată lumea ştie ce
înseamnă "democraţie", atunci când acest cuvânt e pe buzele tuturor
oamenilor? La grădiniţă, la licee şi la universităţi, la piaţă, pe stradă şi la
cafenea?
Oricine şi oricând poate să-şi ceară "dreptul democratic" şi acest
drept i se acordă, de cele mai multe ori, "in principiu", deoarece fiecare
dorinţă, idee de dreptate, năzuinţă, etc., are un cordon ombilical în
constituţii şi coduri penale, în legi şi regulamente care nu separă negrul de
alb, ci protejează cenuşiul.
Platon caracteriza Democraţia ca o ordine social-politică inferioară,
coruptă de vanitate, imoralitate şi prostie, plasând-o penultima pe treapta
sistemelor se stat. După Democraţie, ca un sistem mai ticălos, urma
Tirania. Bine, ce ştia săracul Platon acum aproape 2500 de ani? Acum noi
ştim totul şi cei care ştiu cel mai bine sunt tinerii noştri, care 75% din
activitatea trează, de zi, seara şi chiar noaptea, se antrenează în jocuri la
computer. Aceşti tineri sunt conectaţi universal, vorbesc aceeaşi limbă şi
înţeleg şi judecă lumea înconjurătoare în mod asemănător în Franta,
Anglia, Suedia, Romania, U.S.A, Chile şi Ucraina. O judeca la fel, cu
siguranţa şi trufia tinerilor nemuritori şi mai ales cu egoismul îngust şi
limitat al lipsei de experienţă. Lipsa de experienţă de toate felurile în
sistemul de judecată social-politic. Lipsa de cunoştinţe istorice şi filozofice
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a tinerilor de azi, îi descalifică total în orice discuţie constructivă în care
viitorul societatii umane este analizat.
Eram in România când britanicii au avut renumitul "Brexit" şi au
votat pentru ieşirea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Vot
democratic, care a expus voinţa maselor şi nu pe cea a politicienilor,
oricare ar fi ei.
Pentru ca să fie clar, politicienii sunt "servitorii" poporului şi nu
invers! Dar în practica de toate zilele şi în felul în care funcţionează
societăţile noastre "democratice", este invers.
La TV în România, o grămadă de "experţi" au sărit ca arşi,
condamnând majoritatea britanicilor care au votat, în fond, tocmai ca să
vadă dacă mai functionează "votul democratic" şi, astfel, să facă cunoscut
lumii că mai există voinţa poporului şi că se mai poate uza de ea. De ce
atunci isteria unor politicieni, jurnalişti sau tineri români, belgieni, francezi
sau germani?
DE CE? Nu ar trebui să aplaudăm cu toţii faptul că încă mai există
"Democraţie"?
Şi în numele "democraţiei", nu ar trebui ca Uniunea Europeană să
facă tot posibilul ca acest exit al Regatului Unit sa fie cât mai uşor şi cât
mai folositor, atât pentru UE cât şi pentru Regatul Unit?
De ce această furie şi condamnare?
De ce ameninţări cu catastrofe economice şi viziuni de război?
A ieșit UK şi din NATO şi se pregăteşte să atace Polonia, Franţa şi
Belgia, aşa cum a făcut-o în 1939? Sau se tem germanii că fără frica în sân
(creată de două înfrângeri în faţa englezilor), vor începe al treilea război
mondial?
Şi dacă toate aceste ironii ale mele sunt ridicole, atunci de ce
această ură îndreptată spre cei care doar au votat democratic ceva, dând o
lecţie şi un exemplu în democraţie?!
Mass-media europeană, incompetentă şi coruptă, a instigat o
campanie de ură şi de discriminare a unei majorităţi, campanie bazată pe o
serie întreagă de minciuni şi fantezii apocaliptice, cum ar fi "statistica
vârstei". Spun jurnaliştii că majoritatea care a votat "Brexit" este compusă
din oameni bătrâni, pensionari (care, in fond, ar trebui ignoraţi sau
omorâţi), realitatea arătând clar că la fel de mulţi tineri (cei care au avut
puterea să se despartă de jocurile de computer pentru jumătate de oră!) au
votat pentru Brexit. Tineri care, în ciuda educaţiei, îndoctrinării pro UE, şiau dat seama că un sistem bazat pe totală supunere nu este un sistem bun.
Acei tineri care au văzut că aproape 50% din tineretul grec sau aproape
40% din tineretul spaniol şi italian, este în şomaj. Acei tineri au votat
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Brexit! Ceilalţi sunt masa cenuşie, iresponsabilă şi îndoctrinată, care
înghite şabloane şi consumă propaganda politica şi propaganda
dezgustătoare a unor interese financiare meschine.
Îmi aduc aminte că în România comunistă a anilor 1950-60-70 şi
probabil ca în toate ţările din lagărul comunist, ni se dădeau ca exemplu
exploatarea şi mizeria muncitorilor şi mai ales a negrilor din U.S.A şi din
alte ţări capitaliste. Exemple care să ne intimideze, care să ne sperie şi să
ne scoată din cap iluzia unei alte societăţi mai bune.
UE ne ameninţă şi ne sperie acum că dacă "sistemul european unit"
se destramă, vom suferi cu toţii mizerie, cancer şi războaie.
Cu ce se deosebeşte propaganda UE de cea a sistemului comunism?
Adăugând la propaganda UE atributul democraţiei, această propagandă se
transformă, automat, în Adevăr?
În comunism, oricum, aproape fiecare ştiam că este vorba de
propagandă, de fals şi de îndoctrinare, pe când acum aproape fiecare crede
orbeşte în propagandă şi, de aceea, îndoctrinarea actuală este mai virulentă
şi mai periculoasă! În numele "democraţiei".
Mai mult ca oricând, lumea are nevoie de exerciţii în "democraţie",
şi unul din aceste exerciţii este înţelegerea, la adevărata ei valoare, a
actului de curaj civic dat de britanici nouă, tuturora!
Gibraltar, iulie, 2016
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Picasso, tânăr artist şi...
anarhist!
un documentar de Emil Nicolae
La dimensiunea artistică şi la vizibilitatea publică pe care le-a avut,
Pablo Picasso (1881 – 1973) era o ţintă mult prea mare pentru a putea
scăpa din cătarea serviciilor secrete de pretutindeni. De pildă, deşi nu a
călătorit niciodată în SUA, FBI-ul îi întocmise un dosar "beton" referitor la
legăturile pe care le-a întreţinut cu Partidul Comunist Francez. Chiar dacă
a negat mereu acest lucru, serviciul american l-a ţinut "în lucru" pe artist
până la moarte (avea 91 de ani!). I-au fost monitorizate în primul rând
contactele cu alţi artişti suspecţi, precum Louis Aragon, Fernand Leger, Le
Corbusier sau Ch. Chaplin.
Totodată, de o atenţie specială s-a bucurat şi perioada petrecută în războiul
civil din Spania, unde pictorul intrase într-o relaţie strânsă cu scriitoarea
Dorothy Parker. Evident, toată povestea se datorează afinităţilor pe care P.
Picasso le-a avut mereu cu stânga politică (şi nu a renunţat niciodată la
carnetul de membru al PCF, în pofida distanţei pe care a luat-o faţă de
poziţia oficială a acestuia după revoluţia din 1956, din Ungaria).
Însă dacă vom coborî pe firul istoriei, vom descoperi că încă din
momentul primei lui sosiri la Paris poliţia locală l-a ţinut sub supraveghere
pe artist. El venise aici, în 5 mai 1901, ca să-şi pregătească expoziţia pe
care urma să o deschidă la 18 iunie, în acelaşi an. Într-un raport al
comisarului şef al Brigăzii nr. 3, adresatdirectorului general de la
Cercetări, găsim această frază: "Ţinta: un subiect pe nume Picasso Ruiz
Pablo, găzduit de anarhistul supravegheat Manach Pierre." Total
necunoscut în Franţa în acel moment, P. Picasso a locuit o vreme în
Montmartre, la ultimul etaj al clădirii de pe B-dul. Clichy, la nr. 130, în
apartamentul catalanului P. Manach, negustor de artă. Imobilul era ocupat
de un fel de "falanster de artişti", mulţi dintre ei fiind suspectaţi de poliţie
pentru opiniile lor subversive. Majoritatea informaţiilor proveneau de la
portar. Iată şi semnalmentele "suspectului Picasso", consemnate în raportul
amintit: "Talia 1,68 metri (greşit: în realitate pictorul avea 1,60 m!) – păr
negru şi lung, mustaţă şatenă abia mijită – poartă un veston negru şi pălărie
de aceeaşi culoare." Alte detalii se referă la obiceiurile /comportamentul
lui P. Picasso: "a pictat de curând un tablou reprezentând soldaţi străini
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care lovesc un cetăţean căzut la pământ"; sau: "primeşte vizita unor
indivizi necunoscuţi care-i aduc scrisori venite din Spania, ca şi 3 sau 4
ziare cu titluri necunoscute". Raportul mai precizează că "orele lui de
plecare şi de întoarcere sunt foarte neregulate" şi că "iese în fiecare seară
pentru a reveni la o oră târzie din noapte, uneori chiar spre dimineaţă".
Scrupulos, comisarul adaugă şi copia unui articol apărut în Le Journal,
până de curând neştiut de specialişti: "Mâine, ne vom întâlni la Vollard ca
să admirăm un lot întreg de picturi şi desene de Pablo Ruiz Picasso. Acest
tânăr pictor spaniol, sosit ieri printre noi, este un iubitor frenetic al vieţii
moderne...", scria criticul de artă Gustave Coquiot (care va semna şi
comentariul din catalogul expoziţiei) şi
conchidea: "Mâine va fi sărbătoarea
operelor lui Pablo Ruiz Picasso." În
capitolul politic al raportului, se
precizează că "portarul nu l-a auzit
niciodată pe Picasso emiţând opinii
subversive". Cu toate astea, concluzia
pare fără drept de apel: "Din cele de mai
sus rezultă că Picasso împărtăşeşte ideile
compatriotului său Manach, care îl
găzduieşte. În consecinţă, e cazul să-l
considerăm anarhist." (?!).
Ulterior, poliţia franceză a pierdut urma pictorului, ceea ce ne
îndreptăţeşte să credem că el s-a întors în Spania. Dar îl va căuta după
1904, când P. Picasso se stabileşte definitiv la Paris. "Sursa" a constituit-o
organizarea celei de-a doua expoziţii şi articolul publicat de poetul G.
Apollinaire în revista La Plume. Sesizat astfel, prefectul Poliţiei solicită
"noi informaţii despre Picasso, Ruiz Pablo, născut în 25 octombrie 1881, la
Malaga." Totuşi, un raport din 24 mai 1905 semnalează că "a fost căutat
fără succes" după mutarea din B-dul Clichy, iar pentru "garnis" (serviciul
însărcinat cu supravegherea hotelurilor) rămâne necunoscut. Picasso însă
nu se ascundea, ci pur şi simplu locuia în atelierul din Montmartre, BateauLavoir, unde va picta tabloul "Domnişoarele din Avignon". După ce a
reuşit să-l depisteze, poliţia a consemnat în fiecare an, cu mare
scrupulozitate, toate adresele pe la care a trecut artistul în Paris, ca şi
deplasările făcute (Cadaques, Sorgues, Roma, Neapole, Madrid,
Barcelona, Juan-les-Pins, Dinard, Mougins...). În 1907, poliţiştii notau:
"Avignon?" (cu semnul întrebării), fiind derutaţi de apariţia celebrei pânze,
pictată în acel an, deşi P. Picasso nu călcase încă prin oraşul cu pricina!
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Nu e clar cât de folositoare vor fi fost poliţiei toate aceste date
reţinute "în contul" (dosarul) lui P. Picasso dar, cu certitudine, ele sunt
foarte importante pentru biografii artistului. De pildă, în postura de
cetăţean străin (spaniol), P. Picasso era obligat să obţină permis de şedere
în Franţa, apoi cartea de identitate pentru străini care trebuia înnoită o dată
la cinci ani. Iar cu ocazia fiecărei călătorii, un poliţist întocmea un raport.
O asemenea situaţie a existat în 1917, când Picasso a plecat la Roma ca să
întâlnească o frumoasă străină: Olga Khokhlova, dansatoare în trupa lui
Diaghilev. Când a sosit la Paris, ea a cerut o carte de identitate şi i-a citat,
ca "garanţi", pe "M. Jean Cocteau, 10, rue d'Anjou, et M. Pablo Ruiz
Picasso". Imediat, Olga şi Pablo au hotărât să se căsătorească. Cum erau
străini amândoi, trebuia întreprinsă "o anchetă prenupţială". La fel,
pictorului îi trebuiau "garanţi" de cetăţenie franceză şi i-a recomandat pe
galeristul Ambroise Vollard şi pe "M. Bracque" (sic!), care "răspund de
onorabilitatea şi moralitatea sa, ca şi de bunele lui sentimente cu privire la
Franţa". Dar, înainte de aprobarea căsătoriei, s-a făcut şi o anchetă
complementară a "serviciului pentru evidenţă şi străini", în care se spunea
despre P. Picasso: "Locuieşte în 22, rue Victor Hugo, la Montrouge, întrun pavilion închiriat cu 1800 de franci pe an, plătit regulat. Lucrează ca
artist pictor şi câştigă în jur de 25 de franci pe zi /.../. Recomandări bune de
la vecini. E cunoscut pentru ideile lui francofile. Aviz favorabil." Şi
căsătoria a avut loc în 12 iulie 1918, la ora 11.00, la primăria
arondismentului VII. Iar în actul de căsătorie, pentru prima dată, apărea
numele întreg al pictorului: "Paul Diegue Joseph Francois Jean
Nepomucene Crepin de la Tres Sainte Trinite Ruiz y Picasso"! Cununia
religioasă s-a desfăşurat la biserica rusă ortodoxă de pe strada Daru,
martori fiind J. Cocteau, Max Jacob şi G. Apollinaire.
Totul părea să fie OK (şi a fost, din punct de vedere "civil"), numai
că un bileţel strecurat la un moment dat în dosar va compromite viitorul
artistului în Franţa. Este vorba despre o notă întocmită în 30 decembrie
1917, referitoare la cazierul juridic (care trebuia să fie "virgin"), unde se
menţionează că P. Picasso nu a fost condamnat, dar care aminteşte totodată
că "a fost audiat în septembrie 1911 în legătură cu statuetele pe care le
deţinea şi care fuseseră furate de la Luvru de un terţ." Şi povestea e chiar
adevărată! Pentru că în 1907, Gery Pieret – fostul secretar al lui
Apollinaire – a sustras de la Muzeul Luvru două statuete iberice
reprezentând capete umane, datând din secolele VI-V î.H. El i le-a
împrumutat lui Picasso ca să se inspire pentru "Domnişoarele din
Avignon". Patru ani mai târziu a izbucnit scandalul, odată cu furtul
"Monnei-Lisa". Apolinaire a fost inculpat şi reţinut pentru câteva zile, iar
177

P. Picasso a trebuit să compară în faţa unui judecător de instrucţie. Apoi nu
s-a mai întâmplat nimic.
Sunt multe astfel de "suspiciuni" care bântuie prin dosarul lui P.
Picasso de la poliţia franceză şi care fac mai puţin surprinzător episodul
următor. La 3 aprilie 1940, pe o hârtie filigranată, artistul adresa o
scrisoare direct ministrului de justiţie, Albert Serol, încheiată aşa: "Am
onoarea de a solicita naturalizarea mea şi mă angajez să plătesc taxa de
timbru aferentă." Cererea a declanşat un raport mai amplu şi la 30 aprilie
1940 a fost convocat la comisariatul din Madeleine, unde a fost întrebat
despre "conduita, moralitatea, loialitatea sa", despre "utilitatea socială",
despre "avere" şi despre "gradul de asimilare". În prima fază, comisarul a
decis: "Referinţe bune. Aviz favorabil." Dar prefectul Poliţiei a comandat
un alt raport brigăzii de Informaţii generale, care a ţinut seama de toate
zvonurile puse în seama pictorului şi a conchis că Picasso e anarhist încă
din 1905, că evoluează către comunism, că e "un pictor aşa-zis modern,
care şi-a plasat banii în străinătate", că "trebuie considerat suspect din
punct de vedere naţional" şi că "nu are nici o calitate că să obţină
naturalizarea". Prudent, prefectul Poliţiei nu a catadicsit să facă o sinteză a
celor două rapoarte contradictorii, lăsând decizia în seama ministrului. Dar
P. Picasso nu a mai primit niciodată un răspuns la această cerere, ceea ce,
în codificarea administrativă, echivalează cu un refuz. Peste puţin timp, în
1944, artistul s-a înscris în partidul comunist! Nu a mai revenit cu altă cere
de naturalizare şi a evitat toată viaţa să se refere la acest episod penibil,
preferând să meargă din 5 în 5 ani ca să-şi înnoiască "cartea de identitate
străină". A murit la Paris, aşadar, ca spaniol.
Toate aceste amănunte şi multe altele nu figurează în monografiile
clasice dedicate lui P. Picasso, pentru că au fost descoperite relativ recent.
În 1940, după ce au ocupat Parisul, nemţii au transportat în Germania
câteva sute de mii de dosare care priveau "siguranţa naţională" şi pe
"străinii care locuiau în Franţa". Între ele, şi pe acela al lui Picasso. Arhiva
a fost apoi depozitată la Ceska-Lipa, în fosta Cehoslovacie, şi la baza
Khabelscverdt, din Silezia. După război, în 1945, dosarele respective au
fost preluate de Armata Roşie, iar în 1950 ele au intrat în Arhivele
Speciale de la Moscova. Abia în 12 octombrie 1992 a intervenit un acord
între Paris şi Moscova pentru retrocedarea unei părţi din arhivă. După doi
ani, a început transportul a 944.718 dosare, cu şase convoaie motorizate.
Ultimul convoi, cu 77.992 dosare, a ajuns în Franţa în februarie 2000. Pe
de altă parte, nu ştim nimic (încă) despre dosarul pe care KGB-ul i l-a
întocmit lui P. Picasso, după al doilea Război Mondial, când artistul –
totuşi – s-a numărat printre preferaţii Kremlinului...
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Gheorghe
Simon

Agapice
Să-mi închipui faţa cealaltă, restaurată, a chipului. Să uit cuvintele şi
să nu-mi amintesc decît ceea ce nu s-a petrecut încă. Un exerciţiu ascetic,
pentru a nu periclita restul, ca rămăşiţă neneglijabilă, ci să-l restitui
întregului, devenit, sferic, în rodnicie şi-n imaginar, feeric, pînă la
epuizarea oricărei expresii, prea plină de un conţinut, lămurit prin cuvînt.
Oricît ar părea de zburdalnică ori pîrdalnică, imaginaţia nu ne este
dată cu împrumut. Pardosit cu imagini, cu tăceri greoaie, mai aproape de
interiorul tău, pare să fie Verbul, tîrnosit, ca într-o pictură, Verbul vlăguit
în morfologia precară a uzurii. Dacă epitetul usucă numele, veştejind firul
firesc al vieţii, Verbul face din fiinţa noastră un şuvoi imprevizibil, un
iureş demiurgic, de început de lume.
A fi recunoscător înseamnă a vibra în aerul pe care îl respirăm, fără
a ne grăbi să-l înghiţim pe nerăsuflate; altfel, vom fi sufocaţi de un prea
mult şi nu vom avea parte de acel tumult, entuziasm eliberator; astfel, ca,
prea subţirele duh creator să prindă chip, tocmai acolo unde te-ai fi oprit,
în răgaz de timp, răsfoit, nescutit şi nepărăsit de moarte.
Cuvintele atrag, precum peştii, Cuvîntul, iar Cuvîntul devine tăcere.
Aceasta e calea inversă, şi deloc perversă, a provocării sinelui, de a se
arăta pe măsură ce se ascunde. Dezvăluire nu înseamnă mărturisire, aşa
cum divulgare nu înseamnă trădare. Poţi face să se schimbe lumea, doar,
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dacă faci, în aşa fel, ca să atingi pragul unei culminaţii, una, inaccesibilă,
în care lumea nu înseamnă omul, ci doar îl în-seamnă.
În fiecare clipă sunt altfel, primind aceeaşi rază frîntă, care pare
neschimbată, supunîndu-mă unei ordini care mă presupune, de fiecare
dată, spunînd prezent, şi, încercînd să răspund unei chemări interioare, spre
un dincolo, de dincolo, răsfrînt în oglinzile oarbe ale trecerii, mai viu, prin
suferinţă, decît pustiit, prin dorinţă.
Magnetism, afecţiune, vibraţie, în triada dislocării eului furtiv, din
capcanele imaginarului agresiv, atît de potrivnic înaripării, încît orice
eliberare e o nouă zidire, o nouă jertfire. Neîncetarea şi neîntreruperea sunt
căi ale nesfîrşirii, doar înlănţuirea, neamul nevoii, ne ţine strînşi şi
strîmtoraţi de neputinţă.
Măreţie: a preamări, a slăvi, a admira, a te uimi, a regăsi inocenţa,
starea de dinainte de a cunoaşte răul, oricît de distrugător, ameninţător sau
ispititor. Să nu mă las copleşit, oricît de mult timp, în urma mea, deja, s-ar
fi împietrit.
Suntem ceea ce mărturisim şi cuvintele sunt mai vii, citite în gînd,
dar la fel de mortale, cînd, ascunse, răsar, imprudente, crescute precum
buruienile, în grădina copilăriei, fără de apărare şi pecetluită, fără de
cuvînt.
Iubirea e putinţă, în măsura puterii noastre de a primi iubirea
celuilalt. Ştim să iubim, dar nu avem şi înţelepciunea de a primi cum se
cuvine ceea ce ne-a fost dăruit, din prea plin de iubire, cu vîrf şi îndesat:
Creatorul, Sacrificatorul Sacrificat!
A dărui e un gest la îndemîna oricui. Am învăţat de la mama mea să
ţin tăinuit ceea ce am dăruit, ca să fie primit, nu de cel căruia îi dăruieşti, ci
de numele, în numele cui dăruieşti. Şi un adevăr straniu, strîmb, sucit,
auzit, întîmplător, într-un autobuz, între doi ciobani: Omului, îi poţi lua,
dar nu-i poţi da cu sila. Cu smerenie, da!
Un lucru îţi stă în cale şi faci, în aşa fel, ca să ţi-l anexezi, prin
nume, fără să te împovăreze, pe cînd obiectele sunt forma unui conţinut pe
care, însuşindu-ni-l, ne dispensăm de el, sau ne obiectăm că nu am fost
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destul de atenţi cînd s-a stricat sau nu ne mai este de folos. Omul, acum, e
un obiect de unică folosinţă, nu de trebuinţă.
Binele există, ameninţat de mai-binele, doar pentru mine, căzut în
plasa neputinţei, subversive, de a mă salva, de a promova, doar ceea ce se
dăruie, fără a dăinui, clipind agonic, în faţa prea cuminţitei şi îmbunătăţitei
trăiri, în afara oricărei tergiversări, liniştitoare.
Atracţia şi seducţia, două căi, doi versanţi şi o culme: inaccesibilă.
Spre tine, prin alţii. Spre sine, prin mine însumi. Nehotărît fiind,
hotărîtoare e întîlnirea cu tine însuţi. Copleşitoare şi neîndurătoare,
întrucît, nerecunoscîndu-te, înstrăinarea e amărăciune şi nelinişte. Nu ai
altă cale spre cunoaşterea de sine, decît părăsindu-te şi înfrîngîndu-te, pînă
la regăsirea ta, prin celălalt, împăcat şi nu resemnat. Cum aş putea să mă
prefac, aşa, uşor, cînd şi eu sufăr precum celălalt. Cînd suferim e mai bine
să fim lăsaţi în pacea gîndului, războinici, cu noi înşine, nerăzbunători.
Lamentaţia, pentru suflet, e un dezastru. Plîngăciosul ne împiedică
să vedem, iar vecinătatea cu el e o preajmă aspră, un infern. A încerca să-l
faci să uite e o taină, fără primejdia de a cădea din nou. Calea sufletului nu
se schimbă, nu ne schimbă, ea doar ezită sau evită obstacolele, inerente, şi
în urmă e doar urmarea celuilalt. Cu o mică de tot corectare: fără lumină,
nici umbra nu se arată.
Asceza e o practică neîndurătoare.
Îndemnuri, la îndemînă. Chemări interioare, după clipele vraişte,
după ce ai traversat deşertăciunea clipei. Să o rememorezi e iluminare, să o
retrăieşti e nostalgie, să o prevezi, ca şi cum azi ar fi mîine, e tot un fel de
ratare, cum ai întrerupe ceva, care devine tot mai repede curgătoare,
nefiind în stare de a te opri cumva.
A te culca pe laurii zilei de ieri şi a te trezi în vîlvătaia zorilor,
negrăbiţi, spre lumină. A întîrzia mai întîi în reculegere e un fel de recurs
la memorie, pe cînd timpul nu are memorie, nu ţine minte, el fuge, tot
înainte, avînd o singură faţă, faţa ta, trecătoare, neîntoarsă spre trecut, pe
care se înscrie clipa, sfioasă. Da! În forul meu interior, întregitor,
focalizator.
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Recuperarea paradisului care
încearcă să fugă din noi
un comentariu de Ion Fercu
Leonard Rotaru ne-a oferit a cincea sa carte:
AMPRENTE (Editura Conta, 2016). Filolog redutabil,
os din os domnesc (nepot al istoricului literar Ion
Rotaru…), Leonard Rotaru face în noul său volum
(Amprente, povestiri la persoana I) minunate piruete
de balerin al discursului care ştie că, dansând sublim,
poate visa şi la zbor. Amprente reprezintă confesiunea
unui om care a lăsat „urme” frumoase în viaţă sau,
cum inspirat zice autorul, este „un cântec al spiritului
meu”, „o mărturie a trecerii prin această lume, un pas al biruinţei asupra
anonimatului”. Stilul inconfundabil al cărţii ne face să credem că sunt
nimerite pentru „Amprente” şi vorbele pe care le-a rostit Adrian Alui
Gheoghe despre un alt volum al autorului, Cartea ca o poveste de
dragoste: „Temele abordate de Leonard Rotaru sunt aparent diverse, în
fond toate se circumscriu recuperării memoriei care îţi oferă astfel «baia de
confort» pe care o presupune recuperarea unui paradis pierdut. Iar
paradisul lui Leonard Rotaru are valenţe borgesiene, ţine de carte şi de
efectele acesteia asupra evoluţiei sinelui”.
Temele „paradisului” din Amprente sunt desprinse din tablouri
clasice – copilăria, adolescenţa, maturitatea şi zorii unui amurg care poartă
la butonieră bucuria unei lumi „a excepţionalului, uluitoare, captivantă”–,
dar şi din „viaţă, iubire, moarte, timp, natură, istorie”. Aceşti „actori” ai
cărţii intră în scenă firesc, simultan, dialoghează, se îmbrăţişează, îşi dau
bobârnace, se lecuiesc reciproc, găsesc timp pentru aplauze sau mari
oftaturi, picură mereu speranţă şi toleranţă. Nu găsim fragmente de istorie
„rea”, pentru că, aşa cum ne sugerează şi Hegel, tot ce este real este
raţional, iar raţionalul este în mod necesar real… Istoria – aşa cum a
fost/este – face parte, pentru Leonard Rotaru, din povestea destinului
nostru. Şi, dacă-l credem pe Seneca – „Destinul îl duce pe cel care vrea şi-l
trage pe cel care se opune” – atitudinea autorului nu este doar a unui actor
care s-a împăcat frumos cu istoria, ci a unui filosof care ştie că soarta „nu e
întotdeauna ca o petrecere la sfârşitul serii; uneori nu înseamnă decât lupta
zilnică pe care o duci cu viaţa” (Arthur Golden).
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Cărţile de amintiri ne arată, cum spunea un artist, că suntem ceea ce
sunt amintirile noastre. Dacă nu sunt deghizate, „amintirile, scria George
Sand, sunt parfumul sufletului”. Amintirile lui Leonard Rotaru nu poartă
măşti. Ele sunt pentru autor un fel de rai din care nu-l poate izgoni nimeni.
Un rai în care „am început, mai întâi, să duc dorul mamei, apoi al surorilor
şi fratelui…”, „în care amintirile fug într-o clipă şi la anii când mama
devenise poveste”. Paradisul acesta care uneori încearcă să fugă din noi
este recuperat mai ales prin recursul la inocenţă. Iată un pilduitor exemplu,
dialogul cu o minune de furnică: „Linişte deplină, zi senină. Jos, în iarbă, o
furnică sta mai la o parte. Cu soarele-n spate. Părea o supraveghetoare, o
şefă mai mare! Iau un fir de iarbă uscată şi-o ating îndată. Furnica,
nerăbdătoare, urcă pe el şi rămâne în aşteptare. Ridic paiul mai sus. Până la
ochi l-oi fi dus… Micuţa încrucişează două picioare, îşi îndreaptă
aripioarele. Se ridică pe cele din spate şi se înclină cât poate. În faţa mea,
ca o mare stea! O fi semn de mulţumire, de preţuire? Nimic serios, îmi zic,
după ce mă gândesc un pic. Deodată, un glas subţire atinge a mea simţire:
– Omule, ne-ai salvat casa, fraţi şi surori! De-atâtea ori! Îţi mulţumim cu
toatele, suratele!”
Pe Leonard Rotaru îl fascinează orice-i scoate realitatea în cale: de la
bobul de rouă şi firul de iarbă, până la pomul acela al copilăriei „care se
usca de supărare”. El stă la taifas cu banalul şi ne argumentează că acesta
este locuit de miracol. Citind Amprente, o carte care lasă urme în orice
suflet care ştie/simte că trecutul este un tezaur, îmi amintesc de
Dostoievski: „ştiţi, nu înţeleg, zice Mîşkin, cum poate cineva trece pe
lângă un copac şi să nu fie fericit că-l vede? Să stea de vorbă cu un om şi
să nu fie fericit că-l iubeşte?... Dar există atâtea lucruri minunate pe care le
întâlneşti la fiecare pas şi pe care până şi omul cel mai decăzut le găseşte
minunate! Uitaţi-vă la copii, priviţi aurora – acest dar al Celui de Sus,
priviţi iarba care creşte, priviţi ochii care vă admiră şi care vă iubesc…”
(F. M. Dostoievski, Idiotul, Editura B.P.T., 1965, vol.II, pag. 348).
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Uşa dinspre lume
o cronică de Gheorghe Simon
Întors, dintr-o călătorie stelară, răpit de gîndul
nostalgic al tărîmului de odinioară, răpus de grama
unui fir de nisip, din pulberea tăcerii austere, Dimitrie
Grama face să răsară un fir de iarbă, respirînd adînc,
după un oftat părintesc, în văzduhul uimirii de sine şi
de alţii. Interogativ, dubitativ, reflexiv, Poetul e
undeva, mai aproape de tot ce îl desparte, şi, mai
departe de tot ce pare că îl apropie, apropriindu-şi doar
veghea neîncetării unei clipe calme, întotdeauna cu faţa
la perete, privită fiind, viaţa, şi privegheată, în oglinda rememorării
auguste.
A pune în ecuaţie nimicul e uşoară pierdere şi înstrăinare, în timp ce,
mai la îndemînă, şi la purtător, e nostalgia după un trecut, recuperat,
poetic, fără accente dramatice, fără piruete lexicale, ci, îmblînzit,
înduhovnicit, dacă nu e cuvînt prea mare, ofensator, pentru un suflet
regăsit, prin rostire senină. Tematic, poemele, din Pasărea instantaneu,
sunt cele dintotdeauna, toate avînd aura clipei, ca o chemare interioară,
spre un zenit al transfigurării. Ponderea unei treceri şi petreceri, în amiaza
mare a desluşirii, pentru mai buna folosinţă a unui cititor apatic, înseamnă
trezire şi oglindire, răvăşire duioasă, răsărire pioasă, din mai nimic, am
spune, dacă nu ne-ar tulbura absenţa, umbra, inconsistenţa.
O poetică a tăcerii şi a discernerii, una, discretă şi vertiginoasă, prin
buna îndrăznire, de a o lua de la capăt, (- Dimitrie, care/din noi doi a fost
primul aici?), eliminînd răspîndirea păguboasă prin anacolut, Dimitrie
Grama are darul vederii interioare a ceea ce nouă, grăbiţi, ne scapă: litera
nu mai ucide, ci, ea poate fi ucisă prin împietrire, prin metafora florii de
ciment: Sunt într-o casă/ cu perdele de frunze crude// Sunt într-o pădure/de
bolovani lustruiţi// Sunt într-o lume înaripată// Sunt piatra/Şi frunza pietrei
(Frustrare). Litera, în schimb, e rădăcina nevăzută a trăirii. Ea poate face
să învie necuprinderea firii, mai repede decît duhul stagnării şi al
tergiversării, cînd răsare, mai aprig, înfiorată, în sufletul viu al cititorului.
Rămînînd în siajul unei nedumeriri încîlcite, instantaneu, ne cuprinde frica,
cînd, mai curînd, ochiul interior clipeşte, în agonia unui sfîrşit, al ultimei
respirări, ultima clipă, apocaliptică, într-un peisaj care ne fură. Prin cîntec
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şi încîntare e posibil să ne trezim, în ecou de întristare şi de tresărire, toate,
fiind reînviate, inversate, prin conversiune oximoronică.
Asocierile lexicale şi nodurile sintactice converg într-un spaţiu al
nemărginirii, într-o clipă de iconomie poetică, graţie unui început, atît de
precar, interogativ, încît, sfîrşitul se consumă, literă cu literă şi sunet cu
sunet, pînă devenim ecou de tăcere, ca o mîngîiere.
Timpul, ca eternitate a instantaneului, irecuperabila pierdere a ceea
ce nu am fi avut vreodată, decît viaţa, neînduplecată, devine, prin conţinut,
povară a neuitării: oră goală de timp,/ sfîşiată/ în mii de amintiri/ca şi
cînd/nu ar fi existat vreodată,/ oglinzi care întotdeauna/ne reflectă acelaşi
chip/ Suflet moare/lîngă suflet/ fiecare pas/ este un ţipăt/ un ochi uitat
deschis/fulgeră curcubee/
De la o stare la alta, de la acvatic la aerian, de la mineral la vegetal,
de la pămîntesc la ceresc, de la întristare la încîntare, transferul e înnobilat
de lumina interioară a trăirii, fără rest, de nimbul unei tresăriri de sine, de o
împăcare; dincolo de ceea ni se pare, înrobirea cuvîntului fiind izgonită, în
vînt, ca arvună a nimicului. Fineţea scrierii, cu o peniţă înmuiată în
albastru iubirii, ardoarea contemplării, într-un asfinţit cu raze frînte în
uimire, sunt semnele vii ale unei poetici înmiresmate de duhul rostirii: E
bine./ Singur,/ uitat de lume,/ nu-ntreb/ unde şi când/ e bine./ Sunt singur
şi flămînd/ de tine.// E bine./ Cu soare la apus,/ cu ploi venite iute/ şi cu
vânt.// E bine/ cu tine./ Tu, rădăcină,/ eu, pămînt. (Singur şi flămând de
tine)
Eliberat de şabloane, de mîzga alunecoasă a duioşiei, de poncife, care
ar putea să inducă banalul la rang de virtute, Dimitrie Grama preferă
înrîurirea unei mirări de sine, un răgaz de contemplare, într-un iureş de
gînd, fără dislocări şi prăbuşiri, încît, melosul, unduitor, face să ne auzim,
în ecoul unei răsfrîngeri, precum, aforistic, ne-au fost livrate, frust, de
Franz Kafka sau de Paul Celan: Într-un tu eşti eu,/ în celălalt eu sunt
privighetoarea. (Vise identice).
Faţă de năzbîtiile poetice, incoerente, scrise, în grabă, victime uşoare
ale unor adulatori de ocazie, care, nici ei nu ştiu ce fac, Dimitrie Grama ne
deschide uşa sufletului, cu un gest de ceremonial, cu raze vibrînd, într-un
văzduh eliberat de orice amăgire, încît, nu mai poţi rămîne înlemnit,
gînditor, la ce o fi vrut să spună, poezia sa e dincolo de ce se vede şi
dincoace de ceea ce doar în ecou putem auzi.

Mănăstirea Agapia
21 martie 2016
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Artişti ai revoltei
un eseu de Anamaria Veleşcu
„Revolta în artă înseamnă creaţie” (Albert Camus)

Privind revolta dincolo de semnificaţia sa primară, de „sentiment
de mânie”, de „indignare” faţă de o acţiune sau o realitate nedemnă,
greşită, cu asocierile violente, chiar sângeroase, la care ne duc cu gândul
răscoala, răzvrătirile şi revoluţiile istorice, atunci când ne gândim la artă,
cuvântul revoltă abundă astăzi în conotaţii pozitive, fecunde. În eseul
Omul revoltat (1951), Albert Camus a subliniat forţa acestui sentiment, la
originea căruia există un principiu de activitate supraabundentă şi de
energie1, cu care omul, fie rebelul istoric, fie artistul, refuză acceptarea
totalitară a realităţii. Şi într-un caz şi în celălalt, omul spune NU unui dat
care nu mai este în concordanţă cu principiile şi valorile sale, iar ceea ce
rezultă în urma actului de revoltă trebuie să fie cel puţin echivalent cu
schimbarea, dacă nu cu răsturnarea definitivă a valorilor trecutului, a
tradiţiei, a conformismului. Revolta, ca element intrinsec al evoluţiei,
capătă aşadar conotaţia pozitivă a posibilităţilor deschise, a provocării
către nou, a redefinirii lumii şi valorilor sale.
Principalul punct de convergenţă al conceptelor de revoltă şi artă se
află în aceea că ambele sunt creatoare de universuri.2 Pentru că dincolo de
actul de a nega, de a refuza o realitate care nu mai corespunde, există o
afirmaţie, un elan de a redefini, astfel încât atât prin revoltă, cât şi prin
artă, lumea este reconstruită, recreată.
„Arta este de asemenea acea mişcare care exaltă şi neagă în acelaşi
timp. « Niciun artist nu tolerează realul », spune Nietzsche. Este adevărat;
cu toate acestea, nici un artist nu se poate despărţi de real. Creaţia este
exigenţă a unităţii şi refuz al lumii. Dar ea refuză lumea din cauza a ceea
ce îi lipseşte şi în numele a ceea ce, uneori, ea reprezintă. Revolta se lasă
privită aici, în afara istoriei, în stare pură […]. Arta ar trebui aşadar să ne
ofere o ultimă perspectivă asupra conţinutului revoltei”3, remarca Albert
Camus în capitolul Revolta în artă din eseul amintit.
1

Albert Camus, L’homme révolté, Les Éditions Gallimard, Paris, 1954, pag. 25.
Idem, pag. 263.
3
Idem, pag. 261, în trad. proprie.
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În evoluţia tuturor domeniilor artei – fie că vorbim de artele
plastice, artele dramatice, literatură sau muzică – spiritul de revoltă s-a
manifestat ca spirit creator. Toţi marii pionieri ai artelor s-au revoltat
contra normelor aşa cum au fost ele exprimate până la vremea respectivă,
norme unite sub titlul generic de tradiţie. Revolta în artă devine aşadar
sinonimă cu inovaţia. Artiştii pun sub semnul întrebării, reinventează,
restructurează şi depăşesc formele consacrate.
Schimbarea acelor norme nu s-a produs însă cu uşurinţă. Noutatea
a fost acceptată în timp, după ce s-au conturat mişcările artistice, s-au
elaborat doctrinele estetice care le-au dat fundament, raţiune, unitate.
Adesea, creaţiile contestatare au stârnit în rândul publicului şi criticilor
reacţii violente, proteste, chiar incriminări. Până în secolul al XX-lea, în
care se produce o explozie de revoluţii estetice care rup statornicia
curentelor artistice ale secolelor precedente, numele adevăraţilor revoltaţi
în artă au consacrat mişcările artistice prin transformările şi înnoirile aduse
de operele lor.
Există numeroase puncte de intersecţie ale conceptelor de „revoltă”
şi „artă”: arta ca revoltă, sentimentul revoltei în artă, marii revoltaţi în artă.
Nu voi face aici un studiu exhaustiv al acestui subiect, mă voi mărgini doar
la menţionarea câtorva „cazuri” mai eclatante de mari revoltaţi din istoria
artei, a căror viaţă, cât şi creaţie s-au manifestat sub imboldul revoltei.
În PICTURĂ, italianul Michelangelo Merisi da Caravaggio
(1571-1610), creatorul tehnicii clarobscurului, este astăzi considerat
exponentul cel mai potrivit al realismului şi naturalismului în pictură, cu
mult înainte ca aceste noţiuni estetice să fie lansate. Prima versiune a
tabloului Sfântul Matei şi îngerul (1602), care îl înfăţişa pe apostol drept
un pescar needucat, cu trăsături grosolane4, a scandalizat publicul,
considerând-o nedemnă pentru o biserică şi a fost respinsă de comanditari.
Tabloul a fost distrus de aliaţi în al doilea Război Mondial.
În 1863, pictorul francez Edouard Manet (1832-1883), precursor
al impresionismului, a realizat una din picturile emblematice ale istoriei
artei, Dejunul pe iarbă, care înfăţişa o femeie nud în prezenţa a doi bărbaţi
îmbrăcaţi elegant. Opunându-se lirismului găunos caracteristic
academismului, realismul imagistic al tabloului a şocat atunci juriul
Salonului, care l-a respins categoric. Astăzi, Manet este considerat ultimul
pictor clasic şi totodată primul pictor modern.
Salvador Dali (1904-1989) rămâne în istoria artei drept cel mai
excentric pictor suprarealist. Spiritul său contestatar este exprimat atât în
lucrările sale, cât şi în viaţă. După ce a fost suspendat de la Academia de
4

http://vorbiredirecta.ro/2014/12/16/despre-caravaggio-partea-a-ii-a/
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Arte din Madrid pentru că provocase o revoltă între studenţi, în 1926 este
exmatriculat înainte de examenele finale pentru afirmaţia sa potrivit căreia
nici un membru al academiei nu avea competenţa să-l examineze. Datorită
comportamentului său, în 1934 este exclus chiar şi din grupul artiştilor
suprarealişti, de care se distanţează pentru a-şi crea propriul stil ca
„metodă paranoico-critică”. Ca un exemplu al excentricităţii sale: marele
său succes din 1931 Persistenţa memoriei a fost considerat o viziune a
teoriei relativităţii a lui Einstein5, dar artistul a declarat pur şi simplu că o
bucată de brânză Camembert topindu-se în soare i-a inspirat ceasurile
moi.6
LITERATURA abundă şi ea în nume de prozatori şi poeţi ale
căror opere au scandalizat opinia vremii, dar cărora în timp le-a fost
recunoscută valoarea literară
Romancierul englez D.H. Lawrence (1885-1930) şi-a exprimat în
opera sa literară „revolta împotriva supraevaluării spiritualului şi
reprimării senzualităţii naturale, ca manifestări puritane, pledând pentru
întoarcerea la natură şi reintegrarea erosului, întrevăzut ca o forţă sacră a
vieţii, printre valorile esenţiale ale umanităţii.” Romanul Amantul doamnei
Chatterley (1928, publicat într-o ediţie privată), având ca subiect
neconvenţional dragostea dintre un bărbat aparţinând clasei muncitoare şi
o femeie aristocrată, datorită limbajului licenţios utilizat pentru descrierea
scenelor erotice, a fost publicată în Anglia într-o ediţie necenzurată abia în
anul 1960. Editura (Penguin Books) care şi-a asumat riscul a fost supusă
unui proces intentat pentru obscenitate şi a câştigat litigiul în temeiul
Actului Publicaţiilor Obscene, care prevedea că o scriere poate fi tipărită
chiar şi când conţinutul ei este vulgar, dacă prezintă merite literare.
Înconjurate de acelaşi oprobriu, supuse unor lungi procese de
cenzură au fost Madame Bovary (1856) a romancierului francez Gustave
Flaubert, Ulise (1922) de romancierul irlandez James Joyce, Tropicul
cancerului (1943) de americanul Henry Miller, Lolita (1955) de scriitorul
ruso-american Vladimir Nabokov sau Versetele satanice (1988) de
scriitorul indian Salman Rushdie.7 De necrezut, chiar şi poveştile pentru
copii Călătoriile lui Gulliver (1726) a irlandezului Jonathan Swift, Alice în
Ţara Minunilor (1865) de englezul Lewis Carroll şi Coliba unchiului Tom
(1852) de autoarea americană Harriet Beecher Stowe s-au aflat pe lista
neagră a cenzurii.
5

"The soft watches are an unconscious symbol of the relativity of space and time, a Surrealist meditation on the
collapse of our notions of a fixed cosmic order" Ades, Dawn. Dalí. Thames and Hudson, 1982.
6
Salvador Dali (2008). The Dali Dimension: Decoding the Mind of a Genius (DVD). Media 3.14-TVC-FGSDIRL-AVRO.
7
http://independent.md/carti-care-au-scandalizat-omenirea/#.VxdfadR97Gg
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Arthur Rimbaud (1854-1891), poet francez de geniu care atinge
apogeul creativităţii sale la vârsta de 17 ani, a dus o existenţă aventuroasă,
în totală opoziţie cu morala vremii: a avut o relaţie amoroasă cu poetul
Paul Verlaine, care îl împuşcă atunci când acesta îl părăseşte, a renunţat la
poezie în favoarea unei vieţi de peregrinaj în Africa, unde a devenit
negustor de piei de animale şi arme. Opera sa poetică (Un anotimp în
infern, Iluminările) prefigurează modernismul „prin exploatarea
inconştientului, prin gustul pentru obscuritate, prin dinamismul viziunii,
prin noutatea versului liber”8.
În MUZICĂ, primul mare revoltat este unanim considerat
compozitorul Ludwig van Beethoven (1770-1827), cu o viaţă
tumultuoasă, „cu o personalitate explozivă, combinată cu un geniu
sclipitor”9 a cărui creaţie a impus în muzică „o adevărată supremaţie a
expresivităţii”10. Este considerat părintele simfonismului, care a depăşit
modelul clasic creând cu fiecare simfonie un nou „caz”.11 Simfonia nr.3 în
Mi bemol major, op. 55, numită şi „Eroica”, a fost compusă în perioada în
care compozitorului i se deteriora auzul, cu intenţia de a fi dedicată lui
Napoleon Bonaparte. Când acesta s-a proclamat împărat, se spune că
Beethoven ar fi rupt pagina de titlu cu dedicaţia. După prima audiţie a
lucrării, numai pe jumătate publică, în decembrie 1804, corespondentul
vienez de la Allgemeine musikalische Zeitung constată că „noua simfonie
era scrisă într-un cu totul alt stil. Această lungă şi dificilă compoziţie nu
este nimic altceva decât o fantezie bine dezvoltată, plină de idei îndrăzneţe
şi sălbatice. (…) în această lucrare, autorul abuzează deseori de durităţi şi
ciudăţenii; aceste defecte îi fac studiul dificil şi fac să se piardă [din
vedere] unitatea”12. Partitura gigantică (simfonia durează aproape o oră)
trebuie să le fi creat într-adevăr muzicienilor dificultăţi fără precedent.
Acest fapt ne duce cu gândul la observaţia pe care a făcut-o împăratul
Iosef al II-lea la premiera vieneză din 1872 a operei comice Răpirea din
serai a lui Mozart: „Prea multe note, dragul meu Mozart!”, la care
spontanul compozitor i-ar fi răspuns: „Doar atâtea note cât au trebuit,
maiestate!”13 Revenind la Eroica lui Beethoven, criticii muzicali au avut
păreri împărţite: unii au afirmat că este capodopera lui Beethoven. Alţii au
susţinut că nu ilustrează decât o dorinţă de originalitate cu orice preţ.
8

I. Zamfirescu şi Margareta Dolinescu, Istoria literaturii universale, vol. II, EDP, Bucureşti, 1973, p.360
Schonberg, H.C., Vieţile marilor compozitori, Ed. Lider, Bucureşti, 1997, pag. 105.
10
Ioana Ştefănescu, O istorie a muzicii universale, vol. II, Ed. Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 1996,
pag. 263.
11
Idem, pag. 125.
12
J.-G. Prod’homme, Simfoniile lui Beethoven, Ed. Răzeşu, 2004, pag. 103.
13
Jan Swafford, Great Composers, Lousy Reviews. When Music Critics Attack, in
http://www.slate.com/articles/arts/music_box/2009/02/great_composers_lousy_reviews.html
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„Schindler […] a semnalat-o elevilor săi ca o „compoziţie de o imoralitate
periculoasă”.14 Adevăratul „eroism” al acestei simfonii constă atât în
exprimarea dezlănţuită a idealurilor umaniste ale lui Beethoven, cât şi în
descătuşarea posibilităţilor simfonice.
„Dacă Beethoven a fost acela care a dominat muzica din prima
jumătate a secolului al XIX-lea, Richard Wagner (1813-1883) a stăpânito în cea de-a doua jumătate.”15. Temperament vulcanic, cu un caracter
instabil şi o fire dominatoare, după propria sa afirmaţie el a “cântat
totdeauna în fortissimo, pe toate coardele sufletului său”, tinzând către o
expresie muzicală cât mai elocventă şi făurind un nou limbaj, capabil să
redea intensitatea dramatică a luptei şi a zbuciumului său sfâşietor.16 Nici
un alt compozitor dinaintea şi de după el nu a inspirat atâţia fanatici, pro şi
contra. S-au scris cărţi care elogiază genialitatea sa în crearea de mari idei
şi opere şi tot atâtea care îl condamnă ca pe „o oglindă a decăderii culturii
germane şi un adevărat pericol pentru omenire”17. Impresarul Max
Maretzek glumea astfel pe seama furorilor pe care le producea
compozitorul: „Nu discut niciodată despre politică, religie sau Wagner.
Întotdeauna înfierbântă sângele şi generează certuri.”18 Drama muzicală
Tristan şi Isolda, considerată la vremea apariţiei sale „prea «lipsită» de
evenimente, prea «disonantă», «prea modernă»”19 este astăzi declarată ca
neegalată în intensitate, bogăţie armonică, culoare orchestrală, putere de
imaginaţie şi cromatică. Lucrarea nu a fost lipsită de un nimb de glorie
neagră, mai multe decese fiind puse pe seama efortului de a o interpreta: în
1865, după doar patru reprezentaţii, tenorul Ludwig Schnorr von
Carolsfeld a murit subit la 29 de ani, iar dirijorii Felix Motti în 1911 şi
Joseph Keilberth în 1968 s-au prăbuşit în timpul dirijării celui de-al doilea
Act al operei.
Pe fundalul mişcărilor sociale, al expansiunii demografice şi al
revoluţiilor ştiinţifice – teoria relativităţii prezentată de Einstein în 1905,
filosofia lui Nietzsche, psihanaliza lui Freud -, secolul al XX-lea devine
scena de emancipare şi efervescenţă estetică cea mai puternică. Ca reacţie
la noutatea unor creaţii muzicale, cele mai încrâncenate dezlănţuiri
întâlnite vreodată într-o sală de concert s-au petrecut la începutul secolului
XX.
14

Idem, pag. 105.
Schonberg, H.C., op.cit., pag. 256.
12 lecţii de istoria muzicii, https://cpciasi.wordpress.com/lectii-de-istoria-muzicii/lectia-7-romantismulmuzical/richard-wagner/
17
Idem, https://cpciasi.wordpress.com/lectii-de-istoria-muzicii/lectia-7-romantismul-muzical/richard-wagner/
18
Schonberg, H.C., op.cit., pag. 263.
19
Schonberg, H.C., op.cit., pag. 267.
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Compozitorul austriac Arnold Schönberg (1874-1951) se
autodefinea astfel: „Eu sunt un conservator care a fost obligat să devină
revoluţionar”. După ce a constatat epuizarea sistemului tonal, l-a desfiinţat
şi a construit în locul lui un nou sistem. De aici, „revoluţia” sa în două
etape: atonalismul „liber”, apoi dodecafonismul serial.20 În 31 martie 1913,
la Viena, compozitorul a dirijat un program care cuprindea propria sa
Simfonie camerală, două din lucrările elevilor săi: Liedurile Altenberg,
compuse de Alban Berg, şi Şase piese pentru orchestră, de Anton Webern.
În timpul lucrării lui Berg strigătele cum că acesta ar trebui internat într-un
sanatoriu (poetul Altenberg deja era instituţionalizat) au degenerat în
altercaţii fizice între suporterii şi oponenţii lui Berg. Motivul era că
lucrările lui Schönberg şi ale discipolilor săi erau considerate de unii ca
simptomatice ale nevrozei şi patologiei hiperemoţionale mai degrabă decât
„muzica” obişnuită din Viena cea conservatoare. Contribuţia pugilistică a
organizatorului concertului, Erhard Buschbeck, împotriva unuia dintre
ofensaţii estetic a fost numită de compozitorul conservator Oscar Straus
„cel mai armonios sunet al serii” la procesul intentat ulterior. 21
În 29 mai 1913, după două luni de la scandalul iscat de concertul
lui Schönberg, un alt spectacol generează o răzmeriţă în Paris: baletul Le
Sacre du printemps (Ritualul primăverii) al compozitorului rus Igor
Stravinski (1882-1971). „Cu schimbările lui de metru şi forţa sa
zguduitoare, [lucrarea] reprezintă o disonanţă aproape totală şi o ruptură
faţă de canoanele stabilite de armonie şi melodie, o adevărată explozie”22
pe care nici unul dintre ascultători nu era pregătit să le înţeleagă. Cu
această lucrare, Stravinski devine însă „noul apostol al modernismului”.23
„Ceea ce e zgomot pentru vechea orânduire este armonie pentru
ordinea cea nouă”24, scria Jacques Attali într-un eseu despre economia
muzicală şi importanţa muzicii în evoluţia societăţilor. În 1917, are loc la
Paris premiera baletului Parade, unul dintre primele exemple de
colaborare între artiştii de avangardă din diferite domenii: muzica de
compozitorul francez Erik Satie (1866-1925), pe o temă de Jean Cocteau,
în decorurile şi costumele lui Picasso şi coregrafia lui Léonide Massine. A
fost un succes de scandal, care a inspirat prima folosire tipărită a
cuvântului „suprarealism” în descrierea făcută de poetul Apollinaire.
Lucrarea a scandalizat publicul parizian din cauza desconsiderării vădite a
20

Dicţionar de mari muzicieni, Univers Enciclopedic, Bucureşti, pag. 426.
Tom
Service,
10
of
the
best:
Musical
Riots,
în
http://www.theguardian.com/music/tomserviceblog/2014/dec/02/top-ten-classical-music-riots-protests-stushies
22
Harold C. Schonberg, op.cit., pag. 463.
23
Harold C. Schonberg, op.cit., pag. 463.
24
Jacques Attali, Bruits. Essai sur l’économie politique de la musique, Presses Universitaires de France, Paris,
1977, pag. 58 (Ce qui est du bruit pour l’ordre ancien est harmonie pour l’ordre nouveau).
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regulilor şi convenţiilor privitoare la balet şi muzica pentru balet: o muzică
„obiectivă, orchestrată într-o manieră «lipsită de entuziasm», cu efecte
bruitiste foarte sumare (maşini de scris, sirene), repetiţii de teme
elementare, de ritmuri mecanice.”25 Compozitorul a executat opt zile de
închisoare în urma răspunsului injurios adresat unui critic care i-a
devalorizat compoziţia.
Lista marilor revoltaţi ai muzicii ar putea continua. Dacă secolul
XX marchează apogeul revoltei împotriva convenţiilor şi a tradiţiei (marea
revoluţie muzicală din prima jumătate a secolului XX este fără îndoială
apariţia şi dezvoltarea jazzului26), imaginea artistului rebel a devenit
iconică pentru reprezentarea artei secolului XXI. „Arta este revoluţionară
sau nu este deloc” profetiza Jean-Louis Barrauld această realitate a artei în
1928.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

25
26
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Premiul revistei CONTA
la Concursul Naţional
„Porni Luceafărul”, Botoşani, iunie 2016

Livia Adriana Mihai
câinii
în orașul în care locuiesc
câinii traversează pe trecerea de pietoni
două buturugi se împreunează
și se înfig în miezul ceasului. eu bat secunda în locul său,
modelând sudoarea timpului cu crengile mele.
le înfig în lume și transfer oxigen.
e un joc copilăresc
cu plastilină
concertul câinilor de-abia a început,
merge până la scherzo
c-un urlet violent pe alocuri.
auditoriul îmi aparține în întregime
ascult sfioasă
ca un vierme nerăbdător sub coaja poamei,
gata de a scoate capul la suprafață.
dar nu îl scot,
de ritmul lor mă tem!
nu știu să dansez în ritm schelălăit
câinii mușcă
violent
îmi rup trupul cu colții lor
ca dinții unui fierăstrău, înfipți adânc în carnea mea.
bucăți din mine zac deasupra orașului
în orașul acesta numai haita câinilor
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schelălăie
în beznă
și traversează pe trecerea de pietoni.
*
în orașul în care locuiesc
gâturile cetățenilor sunt aruncate în aer
ca niște furnale răgușite.
paloarea
năpădește epiderma infectată
și bulgări de carne zac deasupra noastră.
cad peste populație.
*
în orașul în care locuiesc
câinii circulă în sens unic.
în jocul orașului nu ai răgaz
orice pas înapoi
te descalifică.
înaintăm legați de membre
să nu ne sfârtece
haita
moartea dospește în colții lor.
colții lor dospesc în carnea mea.
pășind înapoi
haita
noul arbore
crește în același sens
unidirecțional
fără ramificații.
*
porțile sunt înlănțuite
definitiv.
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definește-mi paloarea din piele
și oxigenul dezertând dezinhibat prin epidermă!
eu nu le cunosc!

***
apun peste pământ
norii
de ape grei, cum
se revarsă peste zilele de mai
în costum de ploaie, ruginind
ventriculul în mine și tot organismul în urma lui.
o lamă în bucătărie
rugându-mă să-i cruț inutilitatea
devine necesară.
o tocesc de pielea mea
și sânge de cărămidă picură în clepsidra
ca un pocal preasfințit. mă întorc
către mine
ani și ani și ani...
bunicul tânăr repară bombardiere de tablă,
uzate, cu vopseaua scorojită, o tehnică de luptă
prea veche.
norii
mă izgonesc către adăpost
să fugăresc furnicile
de pe pervaz,
să privesc numai eu
cum păsări de tablă se ridică spre cer
și nu se mai întorc.
sângele va rămâne portocaliu numai aici
îl sorb din pocal și mă prefac din nou în muritor.
***
cântăm folk într-un bar
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și gurile strâmbe distorsionează
cel mai iubit dintre cântecele de munte.
vibrațiile bat
în timpan
cordial, ca la ușa vecinului; se propagă uniform.
îmi despart neuronii în cabluri ancorate,
întinzându-le dintr-un capăt în celălalt al trupului.
crestele musculoase mă cheamă
să le petrec. — hai!
mă prind de cablurile neuronice,
îmi iau avânt și-mi dau drumul în valea corpului.
sufletul mi se strânge ca o prună uscată
devine adimensional
ca un .
acolo unde se cântă folk.

***
mă uit la mâinile-acestea
cu șanțuri adânci în care te scăldai și tu odată
fericire...
și cu mâinile de copil
încercam să prind peștii ce-mi fluturau pe deasupra capului.
cum te scăldai tu în șanțurile-acestea!
cum nu te mai scalzi acum!
fericire...
atâtea veacuri am săpat în mâini
și tot grâul cules cu ele
înainte de-a se coace
și toată hora jucată în grâu
înainte de-a se coace
e-n mâinile-acestea de fetișcană.
a doua zi-nainte de cules, în cea din urmă oară când ai jucat și tu la horă
te-am întrebat:
în câte șanțuri mai arunci cu flori și-n câte te mai scalzi?
și-n veacul indecent în care te scăldai
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ai strâns țărâna-n gură și în pumni
și-ai aruncat cu ea să le-astupi
cu bolovani de praf.
ai plecat
în alte rigole să te scalzi
cu pești mai mulți bolborosind.
am plecat și eu departe
tâlhar pe poarta închisorii
să te găsesc în alte palme
să te fur din alte mâini.
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„Matematica şi poezia se
întâlnesc într-un punct
luminos”
La Tazlău, cu poetul şi matematicianul Cezar Ţucu

- Cum se împacă, din punctul tău de vedere și nu al lui Dan
Barbilian, matematica cu poezia?
- Prea mult nu diferă punctele noastre de vedere în legătură cu
matematica și poezia, poate locul acela luminos, în care cele două se
întâlnesc, să nu fie identic. Dacă autorul Jocului secund îi stabilea
coordonatele în domeniul înalt al geometriei, părerea mea-i că trebuie
coborât cât de cât, pentru a-i da și poetului o șansă de ajungere la el,
înălțimea stabilită de Ion Barbu fiind prea mare, chiar pentru
matematicieni, darămite pentru cel cu pana. I s-ar usca poetului cerneala
din unealtă pân’ s-ajungă acolo! Sau, poate, asta a și dorit marele
Barbilian. În rest, avem păreri între care s-ar putea stabili, oricând, un
izomorfism. Chiar concepția celui de-al treilea mare matematician–poet,
Omar Kayamm, nu diferă prea mult de cele spuse (cu modestie!), până
acum. Reprezentarea formelor de existență, posibile sau imposibile, este
realizată, într-un fel de omul de știință și în altă modalitate de cel
198

Dialog

aparținând artelor, ori vecin cu ea, primul operând cu simboluri, celălat cu
ceva echivalent, dar definit neclar. Trebuie să ne obișnuim cu idea că
niscaiva grame de abstractizare ne-ar prinde bine la toți, deoarece numai
simbolul rezultat în urma acestei operații nu-i supus greșelii și, apoi, nu
oare, simbolurile ascund acel mister, fără de care nu putem trăi? Esența,
spre care trebuie mers, este ascunsă de simbol.
- Dar faptul că tu consideri poezia minunea lumii, iar Ion
Barbu, un joc secund, nu este, oare, o altă deosebire a felului în care
se poate desfășura trăirea poetică între cele două puncte limită, zenit
și nadir, invocate în secundul joc barbilian?
- Prietene, nadirul și zenitul marelui poet-matematician sunt, de
fapt, minus infinit și, respectiv, plus infinit, adică cele două simboluri
între care aleargă toate visele noastre, fiecare axă a oricărui sistem
ortogonal, rectangular, cartezian sau cum vrei să-l numești, fiind înzestrată
cu o sfântă treime: origine, sens și unitate de măsură. Nu ți-ai pus
problema ce caută marea și clopotele (verzi) în acest joc? Marea, cu-al ei
nivel, este originea la care ne raportăm, borna zero, punctul de plecare al
oricărui demers, orice altitudine comparându-se cu nivelul mării. Sențelege că trebuie avut un gram de minte pentru priceperea acestor lucruri,
și astfel ajungem la IQ-un de sub clopotul lui Gauss, clopot ce bate zi și
noapte, împrăștiind extremele la periferia sa, geniile bucurându-se de
foarte puține procente în această curbă a repartizării inteligenței
hominidelor
- Bine, bine, dar nu există, astfel, pericolul ermetizării gândirii
și descifrării anevoioase a mesajului omului de știință?
- Sigur că aceste pericole există, dar trebuie mers pe mâna
esențializării. Trebuie spus cât mai mult în cât mai puține cuvinte. Nu mai
există timpul citirii a 100 de pagini ca să desprinzi o idee. Invers da, dintro pagină să scoți centa de idei. Se-nțelege că moderația pare calea firească
de urmat în orice, conciliearea între cunoașterea științifică și cea artistică
duce la rezultate, podul de flori trebui construit între limbajul științific și
cel poetic. Nici la Ion Barbu nu se mai întâlnește o atât de mare densitate
de cuvinte-simbol ca în Jocul său secund. Una-i să înțelegi prin poezie
ceea ce înțelegea Ion Barbu, acea simbolistică pentru reprezentarea
formelor posibile de existență, dar transpusă prin melodia cuvintelor, și
alta-i ceea ce se înțelege, de-o bucată de vreme, prin această formă de
perpetuare a speciei scriitoricești.
- Cum te-a privit și te privește lumea vizată de tine, și
catalogată că ar duce o viață anticristă?
- Păi, cum să reacționeze altfel decât în stilul nostru propriu,
autohton, românesc, de a răspunde adevărului trântit, totuși literar, în față?
.
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Alesul neamului și cei din jurul său, unii miniștrii, inclusiv cei ai
învățămîntului , inspectorii școlari generali , etc., s-au mai supărat, unii au
încercat să mă scoată, chiar, afară din slujbă, alții să mă bage înăuntru, dar
nu în slujbă ci după paralele metalice verticale. Deocamdată nu le-au reușit
demersurile, dar mai știi ce ne rezervă timpul?
- Care este cartea ce te-a marcat cel mai mult în copilărie? Dar
în adolescenţă?
- Cărțile copilăriei mele au fost cele de basme și povești, unele
indicate de doamna mea învățătoare Ecaterina Boz, culegerile de exerciții
și probleme sugerate de primul meu profesor de matematică, domnul
Nicolae Mălinici, cele de poezie pentru acea vârstă dorită veșnică, Nada
florilor (ce titlu nemaipomenit a găsit Sadoveanu pentru cartea micului
pescar!), Esopia (fabulele lui Esop-nici acum nu știu de unde mămăica a
făcut rost de ele), Amintirile lui Creangă, etc. N-aș putea spune că o
anumită carte a determinat o schimbare în copilăria mea. Ceea ce m-a
tulburat, însă, a fost faptul că în majoritatea basmelor erau trei feciori,
eventual de viță împărătească, și de fiecare dată numai cel mic reușea să
fie victorios, primii doi fiind niște tolomaci! Îmi și puneam problema : ce
voi face-n viață dacă părinții îmi vor mai aduce încă un frățior, eu fiind al
doilea băiat născut, caz în care, blestemul poveștilor musai trebuia să mă
ajungă și să se prindă de mine! Minte de copil, ce vrei! Adolescența a
trecut sub semnul încercării de aprofundare a matematicii, și a formării,
cât de cât, a unei gândiri logice, care să-mi înlesnească înțelegerea
fenomenelor, fiind, de pe atunci, convins că-i singura cale de urmat, mai
ales că hotărârea de a merge pe calea științelor la universitatea ieșeană
Alexandru Ioan Cuza a fost luată odată cu admiterea la renumitul liceu
băcăuan George Bacovia. Rezolvam probleme de matematică și citeam
literatură. Te rog să reții ordinea în care o făceam, începeam cu
matematica și continuam cu literatura, joaca mai puțin, pentru că de atunci
am văzut marea diferență între a rezolva probleme de matematică și a citi
o carte. Nu poți sta concentrat mai mult de două ore la matematică (dacă
vrei să dai randament), și atunci, pentru odihna creierului, luam cartea de
lectură și simțeam cum mă relaxez, după care treceam iar la matematică.
Așa alternau orele unei zile adolescentine. Așa s-au petrecut și cele ale
tinereții mele. Rezolvam, citeam, scriam! Ani de-a rândul! Voiam să știu
cât mai multe! Eram obsedat de expresia, înrădăcinată pe-atunci, că
matematicianul este precum calul cu capace la ochi. Nu vede și nu știe
altceva decât matematică, ca și cum priceperea matematicii era la
îndemâna oricui. Nu se poate discuta altceva cu el! Doar cel bântuit de un
asemenea gând nu realizează faptul că el este, de fapt, și nu
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matematicianul, cauza neînțelegerii fenomenelor. Oricâte concesii am face
insului lipsit de logică, tot nu se ajunge la un punct de vedere comun cu el.
Ipoteza de lucru, de la care se pleacă, trebuie să fie aceeași pentru cei
reuniți la masa dialogului.
- Crezi că poezia poate face lumea mai frumoasă, mai bună,
mai umană, sau ea are mai mult un rol estetic, printre celelalte arte?
- Sigur că prin poezie am putea face totul mai frumos și mai bun,
dar până nu se va înțelege ideea fundamentală că și poezia trebuie să
respecte anumite cerințe, care, de fapt, o definesc, va exista fenomenul
respingerii. Oricâte îmbunătățiri ai aduce, de-a lungul vremii, unui anumit
joc, esența jocului se păstrează. Regulile fundamentale, care l-au definit la
început, nu pot fi modificate într-atât încât să nu mai recunoști jocul. Ce sa mai păstrat din conceptul de poezie? Poate orice exprimare să însemne
poezie? Așezarea cuvintelor în formă de cruce, în trepte, ori singure sau
câte două-trei pe câte-un rând, să însemne poezie? Unde sunt ritmul, rima,
muzicalitatea, mesajul? Înseamnă că tot ce nu-i proză este poezie?
Așezarea modernistă a cuvintelor unei anumite bucăți de proză sub
formele arătate mai înainte, tu crezi că înseamnă poezie? Poate și de aceea
mi-au plăcut versurile lui Eminescu, Goga, Coșbuc, Topârceanu,
Minulescu, Blaga, Pușkin și Esenin, sonetul italian din perioada Renașterii,
etc. Chiar de mă vei contrazice, dându-mi exemplu pe Tagore și Witman,
primul schimbând fața poeziei indiene, iar celălalt introducând
modernismul în poezia americană, nesuportând rima și versificatorii,
echivalenții noștri fiind Blaga și Nichita Stănescu, nu-mi voi schimba prea
mult părerea în legătură păstrarea esenței poeziei. Proza acelor ani de
acumulări nu putea fi alta decât a lui Hogaș, Sadoveanu, Istrati, Mironescu
(tazlăuanul fiind legat de cei doi înaintași printr-o adevărată prietenie) și
de toți romancierii noștri importanți. Cu trecerea anilor am înțeles de ce se
poate învăța mai multă istorie din romanele lui Sadoveanu,Tolstoi, Dumas
, etc. L-am citat pe Ceahlăul literaturii române de mai multe ori pentru că
întreaga sa operă este poezie. Să-i așezăm proza sub forma poemului și o
s-avem mii de volume de poezie sadoveniană! Și mai trebuie spus că
literatura își are vârstele ei. Chiar capodoperele lumii, citite la o vârsta
nepotrivită, par a nu-și respecta statutul. Citește Procesul lui Kafka în
adolescență sau în anii tinereții și n-o să-ți placă, dacă nu ai avut de-a face
cu justiția. Alt exemplu-i romanul lui Gogol, Suflete moarte, morții de pe
listele electorale valorând mai mult decât viii, în câștigarea sau pierderea
alegerilor, ca să nu mai vorbesc de rolul lor la referendumuri! Dar
lucrurile astea se învață cu trecerea anilor, la maturitate.
- Ce te leagă de Tazlău? Unde ai găsit poezie într-un sat atît de
mic precum Tazlăul?
.
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- Tazlăul este, pentru mine, am spu-o și în revista canadiană THE
WORD OF TRUTH ( Cuvântul adevărului), care apare la Edmonton,
Legendarul loc al Creatorului. Aici au ridicat mănăstiri Alexandru cel Bun
și Ștefan cel Mare, Sfântul Chiriac de la Tazlău este trecut în calendarul
creștin-ortodox, Calistrat Hogaș a poposit, în mai multe rânduri, pe aceste
meleaguri, veșnicindu-le în povestirea La Tazlău, ministrul învățământului
de pe acea vreme,Spiru Haret, vine special în zonă pentru a-i înmâna
învățătorului Mironescu diploma Bene Merenti, ca apoi să-i primească
feciorul, Eugen Mironescu, scriitorul de mai târziu. Sadoveanu, Panait
Istrati, Topârceanu, etc. au fost oaspeți de seamă ai doctorului Jenică,
primului tazlăuan în Parlamentul Romaniei.
- Nu crezi că scrii prea multe „Blesteme” şi, ele, te vor ajunge
cîndva?
- Tu chiar crezi că sunt blesteme adevărate, prin care trimit molime
în sau peste curțile vecinilor, fac ori desfac prietenii sau căsătorii? În
Convorbiri literare s-a scris despre aceste poeme că ar fi, de fapt, reiterări
ale acestei lumi, refulări care înseamnă mutarea poverilor vieții de pe un
umăr pe celălalt. Mai degrabă eu sunt cel blestemat, cum o și spun în
primul blestem, ce deschide seria blestemelor și scrisorilor:
- Care dintre carţile tale ţi-a adus cele mai multe satisfacţii?
- Toate cărțile mi-au adus bucurii. Cu o parte a fabulelor
matematice, prinse în lucrarea Poezia matematicii, la primul Simpozion
internațional Universul științelor am cîștigat Premiul și Trofeul de
excelență. O parte a blestemelor le-am prins în Sunt robul Cărții cărților,
creație, de asemenea, premiată. Al zecelea volum, Scrisori neterminate, a
luat Diploma și Premiul revistei Antiteze. Multe emisiuni culturale ale
radioului și televiziunii s-au oprit asupra creațiilor și cărților mele,
elogiindule. Revistele de cultură și literatură, ziarele locale și nu numai, au
elogiat volumele apărute. În unele am deținut chiar rubrici zilnice ori
săptămânale. Orice apariție m-a bucurat, mai ales că a fost însoțită de
elogii.
- Dacă tot vorbim, folosind ca unitate de măsură mileniul, aș
vrea să știu dacă, în calitate de profesor și de cel mai longeviv director
de școală nemțeană, nu te-ai săturat de pus note proaste, de-a lungul
celor două milenii.
- Aminteam, pe la-nceputul dialogului nostru, de clopotul gaussian,
ce bate cu putere, zi și noapte, iar noi ne facem că nu îl auzim. Nu ținem
seama nici de statistica matematică ce arată negru pe alb că, după egala
naștere hărăzită tuturor, rezultatele la învățătură ale celor plămădiți după
chipul supremului creator, transpuse în calificative și note maxime,
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urmează o curbă descendentă, începând cu grădinița și terminând cu clasa
a XII-a, capătul ei având ordonata în vecinătatea unui 2%. Nu știu ce
înțelegi prin note proaste, dar dacă evaluarea se face corect, iar rezultatul
ei este acceptat, atât de elev cât și de părinții odraslei, toată lumea-i
fericită, dar efortul de a se ajunge aici este, sau ar trebui să fie, imens.
Metodele și procedeele dascălului de școală nouă, aflate sub brandul activparticipativ, poartă denumiri atât de ciudate și greu de pronunțat, încât tentrebi dacă Amintirile lui Creangă ar mai fi avut savoare dacă marele
povestitor, pe când era școler, ar fi avut parte de un dascăl îndrăgostit de
metoda brainstormingului, ori dacă Smărăndița popii mai putea fi urcată pe
Calul Bălan și biciuită cu Sfântul Nicolae, conform actualelor regulamente
și legi ale învățământului, care-ți interzic să te uiți nezâmbitor la ghiaur.
Oare Goe mai putea scoate capul pe fereastră dacă vechicolele de călătorie
erau Google sau Yahoo, cu toate ferestrele închise? Dar tanti Mița și
mamițica mai umblau, oare, pe la profi, pentru mărirea notei răsfățatului
lor, cu portofoliul acestuia după ele, știind că nici un dascăl de școală nouă
nu mai poate modifica ceva în catalog, acesta fiind electronic și parolat de
managerul școlii?

A consemnat Nicolae Sava

.
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A plecat dintre noi o mare
personalitate a cetății
(Dr. Costache Andone,
14.09.1919 – 26.04.2016)
A trecut în eternitate o personalitate de
anvergură a ținutului Neamț - Dr. medic
COSTACHE ANDONE, binecunoscut și apreciat
ORL-ist, o figură emblematică a orașului Piatra
Neamț, un Om care s-a confundat cu această zonă
a țării. Doctorul C. Andone s-a născut la 14
septembrie 1919 în comuna Filipeni din județul
Bacău, în familia unor oameni simpli, tatăl fiind
CFR-ist, mama casnică. A cunoscut din fragedă
pruncie lipsurile și neajunsurile vieții de la țară în acele vremuri, fapt ce l-a
determinat să fie silitor la carte în speranța unui viitor mai bun. Învățătura
i-a fost de folos, iar șansa i-a surâs printr-un unchi al său – Gheorghe
Năstase, profesor la Facultatea de Medicină din Iași, care a intuit
potențialul tânărului său nepot și l-a ajutat nu doar să urmeze această
facultate, ci să învețe cum să devină un bun specialist. I-a rămas toată viața
profund recunoscător unchiului său, de care vorbea întotdeauna cu mare
căldură și profund respect. Anii de studenție s-au scurs în intervalul 19381944 și încă din perioada studiilor universitare (1941-1944) s-a dovedit un
tânăr de perspectivă, dornic de a performa în meseria aleasă, exercitând
funcția de extern și intern, acordând asistență medicală bolnavilor și
răniților de război la Spitalul ”Sf. Spiridon” din Iași.
După terminarea facultăţii, şi după 23 august 1944, a fost
mobilizat şi repartizat ca sublocotenent la Regimentul 96 Infanterie din
Caransebeş, în funcţia de medic de batalion. A participat cu unitatea sa la
acţiunile de război în sectorul Doman-Reşiţa, unde au capturat un spital
militar german. În acelaşi an a fost mutat la Regimentul 94 Infanterie şi
trimis pe front în Cehoslovacia. A participat, în calitate de medic de
batalion, la luptele desfăşurate până la sfârşitul războiului, meritele în
război fiindu-i recunoscute cu medalia „Coroana României” (clasa a V-a,
cu panglică de „Virtute militară”) şi „Meritul Sanitar” (clasa a II-a). După
1991, când s-a înfiinţat Asociaţia veteranilor de război - Filiala Neamţ
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(fiind membru de onoare al acestei Asociaţii), a fost avansat succesiv până
la gradul de colonel – medic.
Între 1945 și 1949 a funcționat ca medic secundar, medic
specialist și asistent universitar în cadrul Clinicii ORL a Facultății de
Medicină din Iași. Din păcate, în 1949 cariera universitară i-a fost curmată
brusc, fiind nevoit să părăsească Iașiul, optând pentru Spitalul din Piatra
Neamț. E greu de spus ce carieră ar fi avut doctorul Andone dacă ar fi
rămas în Iași, dacă ea ar fi fost mai strălucitoare, cert este însă că ajuns la
Piatra Neamț s-a pus pe treabă, a căutat și a găsit soluții pentru dezvoltarea
sectorului medical în oraș și a ajuns relativ rapid să fie cunoscut și foarte
apreciat ca medic ORL-ist. Ba mai mult, împreună cu o serie de colegi de
breaslă au făcut din Spitalul din oraș o adevărată ”școală” locală de
medicină, devenind specialiști reputați, recunoscuți ca atare de înșiși foștii
lor profesori. Doctorul Virgil Răzeșu, un prieten și apropiat colaborator al
dr. C. Andone, a publicat în 4 mai 2016 un articol în ”Monitorul” de
Neamț, în care-i amintește pe toți cei 12 medici ”făuritori” - cum îi
numește: dr. Gheorghe Iacomi (chirurgie), dr. Costache Andone (ORL), dr.
Dumitru Palade (boli interne), dr. Marius Micșa (oftalmologie), dr. Iosif
Șarf (nou-născuți), dr. Elena Palade (pediatrie), dr. Dumitru Țapov
(obstetrică-ginecologie), dr. Aurel Țiucrea (boli contagioase), dr. Venti
Ciocâlteu (endocrinologie), dr. Corneliu Tudor (dermatologie), dr.
Constantin Mudriac (radiologie), dr. Nicolaie Săndulescu (laborator) –
acoperind practic toate specialitățile medicale importante dintr-un spital. În
discuțiile purtate pe această temă cu dr. C. Andone, am aflat dificultățile
majore ale începutului misiunii de emancipare a sistemului medical în oraș
întâmpinate de acest nucleu de profesioniști, ”luptele” duse cu cei ce
diriguiau pe atunci Spitalul din Piatra Neamț pentru a se impune, dar și
mândria că efortul depus a fost unul încununat de succes, ce a depășit
granițele zonei și a primit recunoașterea întregii comunități. Medicul dr. C.
Andone este ultimul dintre acești făuritori, dintre cei ce au practicat
excelența în actul medical pe aceste locuri, care ne-a părăsit.
Marele dispărut a înființat la Spitalul din Piatra Neamț Secția
ORL, a cărui șef a fost până în 1984, pe care a dezvoltat-o continuu
(ajungând în 1980 la 90 de paturi), a dotat-o cu săli de operație, cu servicii
de fizioterapie, audiometrie și terapie intensivă. În intervalul amintit a
acordat asistență medicală la cca 250 de mii pacienți și a realizat cca 14
mii de intervenții chirurgicale. Între 1968-1977 și 1982-2009 a fost
directorul Dispensarului Policlinic cu Plată din Piatra Neamţ. În 1973 a
devenit doctor în științe medicale, specialitatea ORL, titlul fiindu-i acordat
de către Comisia Superioară de Diplome din cadrul Ministerului
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Învățământului în urma unui memoriu depus asupra activității sale
științifice și a lucrărilor publicate. A contribuit pe parcursul activității sale
la formarea profesională a 14 medici şi 25 de cadre cu pregătire medie în
specialitatea ORL.
Începând din 1949 a avut continuu activităţi de răspundere şi de
conducere: şef de secţie medicală, director de policlinică, preşedinte al
Filialei Neamţ a USSM, membru al Comitetului de conducere al
Societăţii Române de ORL, responsabil cu probleme ORL pe regiunea
Bacău (1952-1967), preşedinte/preşedinte de onoare al Filialei Piatra
Neamţ a Academiei Oamenilor de Știință din România (AOȘR) etc, a fost
un factor dinamic, întreprinzător și deosebit de activ, contribuind efectiv
și eficient la dezvoltarea activităţii medicale, ştiinţifice, culturale şi
sportive în municipiul Piatra Neamţ şi în judeţul Neamţ. Activitatea sa
științifică s-a concretizat în publicarea a peste 80 articole în reviste de
profil din țară și în volumele unor reuniuni științifice, a două cărți, prin
prezența cu lucrări de înaltă ținută la numeroase manifestări științifice
naționale, prin organizarea a zeci de sesiuni științifice în domeniul ORL,
dar și în calitatea sa de președinte al Filialei din Piatra Neamț a AOȘR. A
publicat totodată un număr mare de articole de popularizare în presa
locală și centrală, a dat zeci de interviuri, inclusiv la posturi TV locale
(TL-M, TV-1, Canal-D).
Pe lângă calitatea de membru titular al Academiei oamenilor de
știință din România, pe care o deținea din 1985, a fost și membru al unor
societăți științifice și culturale, ca: Societas ORL Latina, preşedintele
Filialei Neamţ al Societăţii de ORL din cadrul USSM (1963-1985),
Asociaţia „Ecoforest” (membru fondator), „Sfatul Înţelepţilor” de pe
lângă Primăria Piatra Neamţ (preşedinte între 2000 și 2004), Asociaţia
cultural-sportivă „Sănătatea” (preşedinte în 1956-1967), membru de
onoare al Societăţii ORL din Tg. Mureş, membru de onoare al Societăţii
de Medici şi Naturalişti din Iaşi etc. A fost omul care nu a cunoscut
odihna, dispus mereu să-și slujească cetățenii, și în această idee a inițiat și
dus la bun sfârșit numeroase și importante acțiuni: a contribuit la
înfiinţarea Secţiei ORL la Piatra Neamţ, a participat la acţiunile de
organizare şi reluare a activităţii Laboratoarelor „Vorel” din Piatra
Neamţ, a fost membru fondator al Asociaţiei „Ecoforest” din Piatra
Neamţ, membru fondator al Asociaţiei „Muntele Ceahlău – Lacul Izvoru
Muntelui”- Bicaz, iniţiatorul Dispensarului policlinic cu plată din Piatra
Neamţ, a făcut demersuri pentru instalarea Staţiei de retransmisie TV pe
muntele Pietricica, pentru construirea Sălii de sport a Clubului
„Ceahlăul” şi a amenajării Ştrandului Tineretului din Piatra Neamţ, a fost
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fondator şi membru de onoare al Clubului sportiv „Ceahlăul” şi al echipei
de voley feminin „Unic” din Piatra Neamţ etc.
Pentru meritele sale deosebite în al doilea război mondial a primit
o serie de medalii și ordine. De două dintre ele am amintit deja. Se
adaugă la acestea Medalia „Eliberarea de sub jugul fascist”, Medalia
„Crucea Comemorativă” pentru participarea în război, Medalia „Virtutea
Ostăşească”, Medalia „Tudor Vladimirescu” (clasa a I-a), Ordinul
„Meritul Sanitar” (clasa a III-a), Medalia Muncii și altele. Activitatea sa
prolifică pe diverse planuri a fost onorată cu numeroase distincții și
diplome: Diploma de Onoare a Societăţii ORL şi „Bisturiul de aur” în
1995 (pentru activitatea chirurgicală în domeniul ORL), Diploma de
Onoare a Asociaţiei Veteranilor de Război, „Cetăţean de Onoare” al
municipiului Piatra Neamţ şi al comunei natale Filipeni (judeţul Bacău);
Diploma „Bene Merenti per Excelentiam - Hic et ubique”, Societas ORL
Latina, cu plachetă, Diploma de Recunoştinţă a Colegiului Medicilor din
România, Diploma de excelenţă şi Placheta de Aur pentru activitatea
desfășurată în cadrul Filialei din Piatra Neamț a AOȘR, membru de
onoare al Clubului de Fotbal „Ceahlăul” şi al Clubului de Volei „Unic”
Piatra Neamţ, Diplome de merit pentru contribuţia la dezvoltarea mişcării
sportive în Piatra Neamţ acordate de Direcţia Judeţeană de Sport Neamţ,
Diplomă de Excelenţă din partea Instituţiei Prefectului judeţului Neamţ
pentru promovarea şi dezvoltarea zonei montane, numeroase alte diplome
de merit, de onoare şi de recunoştinţă acordate de organizații și instituții
cultural-ştiinţifice şi sportive naţionale şi din judeţul Neamţ.
Vă veți întreba desigur, cum au fost posibile toate aceste
performanțe, aceste realizări remarcabile și onoruri obținute pe parcursul
vieții unui om? Doctorul Costache Andone a fost o personalitate
complexă, a avut un potențial greu de imaginat pentru cei care nu l-au
cunoscut personal, a fost omul care nu accepta sintagma nu se poate, a
fost dotat cu o voință de fier, omul în fața căruia nu existau opreliști, uși
închise. Îmi amintesc o scenă petrecută în urmă cu exact trei decenii. Pe
atunci, era aproape imposibil să intri la Primul secretar de partid al
Județului, fără o cerere de audiență, acceptată desigur. Ei bine,
neanunțați, l-am însoțit la Județeana de partid Neamț pentru a-i înmâna
personal Primului secretar Invitația și Programul la un nou simpozion,
organizat împreună la Piatra Neamț. Deși secretara și șeful de cabinet i-au
spus că nu au cum să ne introducă la Primul secretar, deoarece nu ne-am
anunțat din timp, iar șeful lor este extrem de ocupat și nu poate fi
deranjat, doctorul Andone nu a ținut cont de refuzul lor și spre disperarea
acestora a deschis ușă după ușă până a ajuns în biroul celui căutat.
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A fost un om harnic și destoinic, un tip constructiv, bine
organizat, care nu avea complexe, nu avea astâmpăr, nu cunoștea
ranchiuna și nici teama față de cineva anume, găsea întotdeauna soluții la
problemele ivite, știa să-și aleagă strategia de acțiune și oamenii potriviți
pentru înfăptuirea unor idei și proiecte. Îl admiram demult pe doctorul
Andone pentru implicarea lui în problemele cetății și ale ținutului nostru,
pentru rezultatele muncii sale, pentru respectul pe care și l-a câștigat
printr-o muncă neobosită - timp de decenii în șir, dar nu-l cunoșteam
totuși prea bine ca om. În ultimii patru ani însă i-am fost mult mai
aproape decât în trecut și astfel am reușit să-i aflu frământările și
neliniștile, să-l cunosc și sufletește. La solicitarea sa îl vizitam aproape
săptămânal. Neputința începuse să-și pună amprenta pe omul care nu
știuse niciodată să facă pași înapoi. Simțea o nevoie acută să-și
împărtășească gândurile și ideile cu cineva, să fie informat cu tot ce se
petrece în urbea lui și în țară. Aveam să constat că în ciuda marilor lui
realizări a rămas cu picioarele pe pământ, fiind un tip onest, conștient
însă de valoarea sa și mândru de tot ce realizase în viața lui, dar și trist
pentru faptul că multe din succesele lui din trecut (”copiii lui de suflet”)
au pălit încet-încet după decembrie 1989. Era un împătimit al sportului,
pentru care a făcut la un moment dat și sacrificii financiare. L-am însoțit
adeseori la fotbal băieți - pe stadionul ”Ceahlăul”, sau la voley fete - în
Sala Polivalentă, și am fost impresionat de numărul mare de oameni care
îl cunoșteau, îl salutau, și-i mulțumeau pentru îngrijirea medicală ce le-o
acordase cândva. În ultimul timp era mâhnit pentru că acțiunile lui de
fondator și dezvoltator al unor idei și proiecte dinainte și imediat după
1990, în care pusese atâta suflet, erau acum în suferință și nu se
întrevedeau posibilități de redresare.
Doctorul Costache Andone a fost omul avid de cunoaștere, de a
pătrunde în esența lucrurilor. Era o mare plăcere să-l vezi cum savurează
informațiile și explicațiile din domenii care-l interesau și pe care le
stăpânea mai puțin. Setea aceasta de cunoaștere s-a acutizat în ultimele
lui luni de viață, când vederea îl cam lăsase și nu mai putea citi presa
scrisă și nici urmări emisiunile la televizor și poate și din acest motiv își
căuta ca interlocutori oameni informați și în care avea încredere, pentru a
dezbate problemele politice, culturale, științifice și sportive din țară, județ
sau oraș. M-a surprins în discuțiile noastre un aspect pe care nu l-am
mai întâlnit până la el. Era un om foarte preocupat de postumitatea sa. Șia făcut din timp ordine în toate pentru ca, spunea el, fiul său Adi să aibă
cât mai puțin de lucru după trecerea lui în neființă. Vorbea cu mult
respect și venerație despre soția sa Mariana – care
i-a fost mereu
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aproape, l-a ajutat și sprijinit enorm toată viața și despre nepotul său Gil,
pe care îl iubea și prețuia foarte mult.
Doctorul Costache Andone a avut un rol deosebit în înființarea și
apoi în menținerea Filialei din Piatra Neamț a Asociației/Academiei
Oamenilor de Știință din România. A fost al doilea ei președinte și a
condus-o timp de 25 de ani (în intervalul 1986-2012), în condiții deloc
ușoare și în lipsa finanțării. Pot afirma fără reținere că numai datorită lui
această filială a supraviețuit, că dacă nu ar fi fost el în fruntea acesteia și
nu ne-ar fi mobilizat permanent la diverse acțiuni, ea ar fi dispărut
probabil demult. Astăzi ne mândrim că există în Piatra Neamț (care nu
este centru universitar) un forum științific de o asemenea valoare, că prin
maniera de lucru a doctorului Andone, prin realizările ei de-a lungul
anilor, a câștigat încrederea și susținerea Prezidiului AOȘR și a
președintelui acesteia – General(R) prof. dr. Vasile Cândea.
Cred că nu este întâmplător faptul că dr Costache Andone ne-a
părăsit chiar în săptămâna Patimilor și a făcut-o la un interval de doar o
săptămână după prietenul lui de o viață (peste 70 de ani) – academicianul
prof. dr. Valeriu Cotea. Cu siguranță au ei ceva de pus la cale, de realizat
împreună vreun proiect, acolo unde s-au dus. Dumnezeu să-i ajute ca în
viața celestă, să aibă parte de succese la fel de importante cum au fost
cele din viața lor pământească!
Cei care l-au cunoscut pe medicul dr. Costache Andone nu au cum
să-l uite, pentru că faptele lui sunt imposibil de uitat. El va rămâne o
adevărată legendă a acestor locuri și oameni, pe care le-a/i-a servit cum a
putut și a știut mai bine. Sunt convins că și autoritățile locale vor face
ceea ce se impune ca amintirea acestor fapte să rămână și după ce noi, cei
de astăzi - care le-am cunoscut și apreciat, nu vom mai fi pe această lume
pentru a le pomeni. Dispariția acestui om special, a acestui român
autentic, profund atașat de valorile perene ale neamului românesc, a
acestei mari conștiințe, chiar și la o vârstă atât de înaintată, este o grea
pierdere atât pentru pacienții și concetățenii săi, cât și pentru comunitatea
academică din România.

Prof. univ. dr. Gogu Ghiorghiță
Președintele Filialei AOȘR din Piatra Neamț
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Căpcăunii sacri
după Pascal Bruckner
dramatizare şi adaptare de Sabin Popescu
după romanul Căpcăunii anonimi
(traducere de Muguraş Constantinescu)

PERSONAJELE:
Bela
Boris
Vlad
Alfred
Doamna L.
Greta
Sam
Ollie
Stan
Scena I
O sală privată de proiecţie. Se proiectează finalul filmului Dracula, cu
Bela Lugosi.
Boris (aplaudând frenetic): Magnific! Bela, eşti magnific!
Bela: Dacă iau cu filmul ăsta premiul ăla, Oscar, îţi făgăduiesc că n-o să
mai mănânc niciodată copii.
Boris: Şi dacă nu iei premiul?
Bela: Am să-l iau altădată. Ştii ceva? Gata, vreau să mă îndrept chiar din
clipa asta!
Boris: Nu pot să cred!
Bela: Pe crucea mea, să mor dacă spun minciuni. De data asta e treabă
serioasă.
Boris: Eşti gata să juri?
Bela (ridicând mâna dreaptă): Jur!... Acum, Boris dragă, poţi să mă duci
într-o creşă cu copii mici, am să fiu mai cuminte decât un mieluşel.
Boris: E oare cu putinţă?
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Bela: Lucrurile alea legate de copii mă dezgustă acum. Dacă ai şti cât de
eliberat mă simt, ce minunat este...!
Boris: Îi mulţumesc lui Dumnezeu că mi-a ascultat rugăciunile!... Ai pus
capăt, prin puterea unui jurământ, la secole de blestem! Trebuie să
sărbătorim evenimentul. (Deschide o sticlă de şampanie.)
Bela: Eu credeam că şampania e pregătită pentru filmul meu. Aşa-i că nu
crezi că voi lua premiul?
Boris (turnând în pahare): Ba da! Ai făcut un rol colosal! (ciocnind) Sigur
vei lua premiul. Am să-ţi compun un discurs nemaipomenit pentru
festivitatea de premiere. Le vei spune pur şi simplu adevărul despre tine,
iar ei, în loc să te creadă, se vor prăpădi de râs. (luând sticla de şampanie
ca pe o statuetă şi pupând-o) „Doamnelor şi domnilor, vă rog să mă
credeţi că nu sunt acel vampir îngrozitor pe care l-aţi văzut în film. Noi,
cei din neamul Lugosi, suntem aristocraţi originari din Ungaria şi
împrăştiaţi prin lumea largă. Dar nu toţi sunt căpcăuni, mîncători de copii.
Numai noi, cei din Lugoj, revendicăm acest titlu din tată în fiu şi din mamă
în fiică. Eu am avut norocul să nu fiu mâncat de părinţi până la vârsta de
de zece ani – aceasta e data limită până la care se consumă un copil,
fiindcă mai târziu devine aţos, tare ca talpa. Am primit o educaţie aleasă.
Am studiat şi am făcut muzică şi teatru la Timişoara şi Budapesta, am
făcut film în Ungaria şi Germania, am jucat pe Broadway şi, în cele din
urmă, am ajuns aici, la Hollywood, dar trebuie să vă spun că de la vârsta
de şaisprezece ani am făcut o adevărată pasiune pentru copii şi de atunci
am devorat câte trei prichindei pe săptămână, până-ntr-o zi când am
promis că, dacă voi primi Oscar-ul pentru Dracula, voi renunţa la carnea
de copil.Vreau, deci, să-i mulţumesc Academiei de Film pentru că mi-a dat
ocazia premiului şi...
Bela: ... şi, nu mai puţin, îi mulţumesc celui căruia i-am făcut această
promisiune, credinciosului meu cabinier Boris, vegetarian monstruos,
membru fondator al „Clubului iubitorilor de urzică.”
Boris: A, deci eu sunt monstrul!? Excelent!
Bela: Chiar, Boris, cum ai ajuns în halul ăsta? Vegetarian!
Boris: Ţi-am spus că tatăl meu a fost măcelar în armata Majestăţii Sale. Pe
la şapte ani n-am mai suportat omorârea animalelor. M-am dus în ferma
regimentului, m-am cocoţat pe un taburet şi am spus: „Scroafelor şi
porcilor, iată ce vă aşteaptă!” (ridicând pumnul strâns) şi le-am arătat un
şirag de cârnăciori. „Iată ce soartă vă pregătesc oamenii! Deşteptaţi-vă! Şi
vouă, vacilor şi viţeilor, vi se întinde o capcană! Răsculaţi-vă, porcilor şi
vacilor!”
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Bela: Ce coincidenţă! La revoluţia comunistă din Budapesta, şi eu m-am
urcat, cu un lanţ în mână, tot pe un taburet şi am vorbit cam tot aşa, doar că
în loc de porci şi viţei, erau muncitori şi ţărani.
Boris: Da, dar pe mine m-a prins tata, mi-a dat o bătaie soră cu moartea şi
m-a pedepsit să mănânc untură de trei ori pe zi. După o vreme, am fugit în
Canada şi am devenit vegetarian.
Bela: Pe noi ne-a bătut şi ne-a prins armata română şi ne-a dat varză de trei
ori pe zi. Şi eu am fugit în Germania, dar după atâta varză n-am mai putut
să ajung vegetarian. Am rămas pe ştrengari. Da’ ia stai aşa! La voi, la
vegetarieni, e interzisă carnea de animal, dar nu se vorbeşte nimic despre
carnea de om!
Boris: Se subînţelege, pentru că noi resprectăm toate fiinţele vii şi ne
considerăm înfrăţiţi cu ele: păsări, vite, cai şi, desigur, oameni.
Bela: Şi atunci cum rămâne cu surorile legume pe care le aruncaţi de vii în
apă clocotită şi apoi le mâncaţi, sau cu fratele morcov, când îi stoarceţi
toată seva şi i-o beţi?
Boris: Bela, tu vrei sincer să te îndrepţi?
Bela: Bineînţeles!
Boris: Şi poţi să repeţi de câteva ori: „E lucru rău să mănânci copii. Aşa
ceva nu se cade.”?
Bela (cântând pe-o melodie de romanţă): E lucru rău să mănânci copii/
Aşa ceva nu se cade. (bis)
Boris: Mâine vom face un Te Deum, să mulţumim pentru vindecarea ta.
Bela: Tu ai spus „Trei De”!?... Boris, de unde ştii formula magică?
Boris: Am spus Te Deum.
Bela: Nu mai contează. Deja am spus eu „Trei De”. (punându-şi o pereche
de ochelari negri şi întinzându-i lui Boris alta) Pune-ţi ochelarii ăştia!
(Ecranul e luminat în „orb” de aparatul de proiecţie. Din structura de
fâşii elastice a ecranului apare Vlad Ţepeş, cu înfăţişarea consacrată.)
Boris: Dracula!
Bela: Străbunelu’!
Vlad: Bela, la căpătâiul tatălui tău ai jurat pe Cartea Sfântă a căpcăunilor,
pe Codex Carnivorum, că vei duce mai departe obiceiurile familiei. Dacă
îţi încalci jurământul, o să fii blestemat, iar duhul meu o să te urmărească
şi în cel mai îndepărtat colţ de pe Pământ sau din ceruri. Ai jurat şi de
acum vieţuirea neamului nostru e legată de tine. La rândul tău, să ceri
copiilor tăi să jure, pentru că numai aşa n-o să ne stingem niciodată.
Bela, noi suntem blestemaţi de la începutul lumii. Suntem prigoniţi precum
vampirii scârboşi şi vrăjitoarele afurisite. Suntem pe cale să ne stingem.
Oameni anume plătiţi îşi petrec viaţa hăituindu-ne. Dar puterea noastră stă
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în încăpăţânarea de a trăi aşa cum suntem. Nu lăsa să se stingă obiceiurile
noastre, gândeşte-te la câte am îndurat ca să le putem păstra.
Gândeşte-te la tatăl tău şi la mama ta care, înnebuniţi de furie, mai ales în
nopţile cu lună plină, veneau să bată la uşa camerei tale, urlând: „Unde e
fiul nostru? Unde e fiul nostru?” iar servitorul te ascundea într-o covată de
pâine, în fundul dulapului, până găseau ei alt copil. Şi te iubeau atât de
mult! Noi suntem deosebiţi, Bela, să nu uiţi asta! (Se întoarce spre ecran.)
Bela (înaintând spre Ţepeş): Iartă-mă, străbunelule, iartă-mă, nu sunt
demn să fiu urmaşul tău. Eram pe punctul de a mă vinde.
Boris (oprindu-l): Bela!
Vlad (întorcându-se spre Boris): Tu, cumetre, mai bine te-ai grăbi să faci
un plod. Dă-i bătaie chiar la noapte şi încă de mai multe ori, să nu care
cumva să dai greş! (Bela, şi apoi Boris, îşi scot ochelarii, moment în care
Ţepeş dispare prin structura ecranului.)
Bela: Da! De ce e o crimă să mănânc copii, dacă mie îmi place? De vreme
ce natura a sădit acest gust în mine, societatea care îmi frânează instinctele
ar trebui schimbată. Şi de altfel am citit cele zece porunci şi Declaraţia
drepturilor omului, codul civil şi codul penal. Nu scrie nicăieri că nu ai
voie să mănânci copii. Boris, dă-mi un motiv concret, care să nu fie o
chestiune de principiu, şi renunţ imediat.
Boris: Un motiv concret? Dar e evident: copiii sunt prea bogaţi în grăsimi
diverse, mănâncă lapte, brânză, carnea lor are numai lipide... Dacă o ţii tot
aşa, te va paşte obezitatea, inima îţi va fi strânsă ca într-o menghină,
arterele ţi se vor astupa...
Bela: Încetează, Boris dragă, mă sperii. Dar să ştii că pe pachetele de copii
congelaţi, pe care le primesc de la Internaţionala Căpcăunică scrie
(cântând pe-o melodie de romanţă): „Dacă mănânci copii, eşti ferit de
carii, gingivite şi abcese. / Dar, dacă te opreşti, vor începe dinţii să-ţi
cadă.” (bis)
Boris: Şi mai scrie ceva pe pachete, cu litere minuscule (cântând pe-o
melodie de romanţă): „Carnea de bebeluş dăunează grav sănătăţii!” (bis)
Bela: Asta-i culmea, să fii căpcăun şi să ai probleme digestive!
Boris: Trebuie să accepţi evidenţa.
Bela: Accept, dar viaţa e scurtă şi vreau să mă distrez. Trebuie să merg la
un generalist, să îmi regleze digestia.
Boris: Ar trebui să mergi la un psihiatru, să-ţi regleze dorinţa. Asta ar
trebui să faci, Bela!
Bela: Cum ar putea să-mi regleze dorinţa?
Boris: Cu metoda psihanalizei. Să ştii că a venit în Beverly Hills un englez
foarte priceput la psihanaliză. Îl cheamă Alfred Hitchcock.
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Scena II
Pe ecran se proiectează o secvenţă „hard” din filmul Dracula.
Alfred: Mulţumesc! (Proiecţia dispare.) Interesant, foarte interesant.
Domnule Lugosi, intransigenta mea conştiinţă profesională îmi impune o
curiozitate vecină cu indiscreţia. Să nu vă miraţi, deci, dacă vă rog să-mi
spuneţi care sunt diferenţele de gust între un băiat şi o fetiţă, sau între un
blond şi o brunetă. (luând o bomboană şi servindu-l şi pe Bela) Puteţi să
vă ridicaţi de la orizontală, important este să ronţăim aceste bomboane
medicinale.
Bela (ridicându-se din poziţia orizontală, întins pe scaune): Diferenţele de
gust sunt date, de fapt, de orientările şi atracţiile consumatorului. Personal,
fiind un om normal, prefer fetiţele blonde.
Alfred: Dar, obiectiv vorbind, care e vârsta ideală a unui bebeluş?
Bela: Depinde... în adevărata biblie a căpcăunilor din secolul XIX, Arta de
a găti bebeluşi, clasic al genului, scrisă chiar de bunicul meu, se spune că
cea mai potrivită vârstă pentru copilaşi, este între doi şi patru ani.
Alfred: Foarte interesant! Am să vă prescriu drept tratament ca, până la
următoarea şedinţă, să-mi transcrieţi caligrafic zece dintre reţetele
bunicului dumneavoastră.
Bela: Ştiţi... aş încălca o interdicţie familială. Sunt o mie şi unul de moduri
de a găti copii, care s-au transmis în familie de secole şi nu ştiu dacă...
Alfred: E important s-o faceţi pentru bunul mers al terapiei.
Bela: Bine, am s-o fac.
Alfred: Atunci am să vă rog să îmi daţi chiar acum un exemplu de reţetă.
Bela: Nu ştiu ce să aleg.... De exemplu, blondă de doi ani la frigare, cu
mere soté şi un piure de conopidă şi castane, totul stropit cu un vin de
Pommard.
Alfred: Foarte apetisant, vreau să spun foarte interesant, dar observ că e ca
la oricare tip de carne! Contează şi vinul.
Bela: Enorm. Chiar acum lucrez la Ghidul vinurilor pentru carnea de copil.
E o muncă grea, dar fascinantă. Am să-l editez, desigur, sub pseudonim.
Alfred: Spuneţi-mi, vă rog, dacă nu vă tulbur prea mult, ce ambianţă
muzicală recomandaţi la masă.
Bela: Nu poţi savura un copilaş ca pe un hamburger, pe muzică de jazz. Un
bebeluş rotofei merită un Mozart, un Bach sau măcar un Mahler. Fără
această muzică, masa e ratată.
Alfred: Vă cred, domnule Lugosi. Acum o să facem un test. O să vă arăt
un film ştiinţific făcut chiar la dumneavoastră în Ungaria, mai exact la
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Bucureşti, de către doctorul Marinesco. Rola pediatrică, vă rog! (Pe ecran
se proiectează o imagine filmică retro a unui bebeluş dezvelit.) Eu înţeleg
să vindec răul cu rău, printr-o terapie de şoc, şi să vă măsor gradul de
rezistenţă. Văd, după paloare, că sunteţi departe de a fi vindecat. Aş vrea
să-mi indicaţi din memorie, pe această imagine, care sunt cele mai bune
părţi dintr-un copil, după experienţa pe care o aveţi.
Bela: Domnule Hitchcock, totul la un bebeluş e de mâncat, nimic nu e de
aruncat.
Alfred: Atunci vă rog să-mi răspundeţi punctual. (scoţând un cuţit de
bucătărie, cu care indică părţi ale imaginii) Care e greutatea ideală a unui
bebeluş?
Bela: Opt jumate – nouă.
Alfred: Care e timpul de fierbere pentru pulpă?
Bela: Douăzecişicinci.
Alfred: De cât timp au nevoie mânuţele pe frigăruie?
Bela: Zece.
Alfred: Cât escalop ar ieşi de aici?
Bela: Treisutecincizeci.
Alfred: Rinichii îi gătiţi cu vin alb sau rosé?
Bela: Varianta B.
Alfred: Credeţi că sunt delicioase degtele de la picioare ronţăite cu chipsuri şi un Martini alături?
Bela: Sunteţi genial! Aţi ghicit partea cea mai suculentă, cu cea mai bună
reţetă! (Cântând pe romanţa Ciobănaş cu trei sute de oi) Copilaş c-o mie
de gusturi / Mai vino seara printre brusturi. (bis)
Bela şi Alfred (cântând): Copilaş c-o mie de gusturi / Mai vino seara
printre brusturi. (bis)
Boris (intrând): Bela!... Ce se întâmplă aici?... (către Alfred) Ieşi imediat
afară, demon al groazei! Afară!
Alfred: Numai o clipă, domnule. Cu ce trebuie hrăniţi copiii puşi la
îndopat?
Bela: Cu lapte-de-pasăre.
Alfred: Minunat! Am păsări, am mii de păsări! Lăsaţi păsările să zboare!
Boris: Ieşi afară! (Pe ecran se proiectează o secvenţă cu copii atacaţi din
filmul lui Hitchcock Păsările. Alfred iese.)
Bela: Încetează! Nu suport! (Proiecţia dispare.) Boris, eu doresc mai mult
ca orice fericirea copiilor!
Boris: Hai că e tare de tot!
Bela: Da, pentru că asta se simte în dezvoltarea lor şi le face carnea mai
gustoasă. Copiii maltrataţi au, săracii, carnea aţoasă.
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Boris: A! Şi eu care credeam că începi să ai remuşcări.
Bela: O, Boris, să ştii că am, dar lumea asta e plină de tentaţii: pe toate
străzile mamele îşi plimbă în cărucioare şi landouri micuţii ştrengari,
blonzi, bruneţi, negri, galbeni, unul mai drăgălaş şi mai grăsuţ decât altul şi
e o suferinţă chinuitoare să nu pui mâna pe ei. Sunt ca nişte sandvişuri
care-ţi trec pe sub nas când eşti flămând... Boris, ajută-mă! Sunt atât de
nefericit.
Boris: Ştii de ce eşti nefericit, Bela?
Bela: De ce?
Boris: Pentru că nu ai o slujbă permanentă. E uşor să fii căpcăun când eşti
bogat şi să nu faci nimic luni de zile. În perioadele când nu filmezi, ar
trebui să ai o slujbă oarecare. Incognito, desigur. Te-ar ajuta mult.
Scena III
O bucătărie. O masă metalică, pe rotile, cu câteva oale, şi proiecţia video
a unei bucătării pe ecran.
Doamna L. (intrând, într-o costumaţie de inspiraţie arabă, urmată de
Bela, în mână cu o valijoară metalică): Da, eu am cerut baby-sitter, pentru
cinci ore. Vă pricepeţi la sugari?
Bela: Şi încă cum, doamnă, mai mult decât vă puteţi închipui. Îi cunosc din
interior, ca să spun aşa. Am stat cu fraţii şi surorile mele de când aveam
şapte ani, eu sunt cel mai mare dintre cei nouă copii.
Doamna L.: Bin are cincisprezece luni. A adormit deja. Dacă se trezeşte,
să-i spuneţi, simplu, Bin. Nu cumva să-i spuneţi Ben, asta îl enervează
îngrozitor. Acum eu am să plec la o petrecere. Mă întorc la ora unu. La
revedere! (Iese.)
Bela: Petrecere frumoasă! (cântând pe o melodie de romanţă şi dansând în
timp ce deschide valijoara, îşi pune un şorţ şi o bonetă de bucătar, ascute
cuţitele, intră şi iese din camera copilului cu condimente în mână, şi
curăţă cartofi, morcov şi praz, punându-le într-o oală): Ben, Ben... Benny,
Benny... Ben, Ben... (bis)
Doamna L. (intrând): Petrecerea s-a terminat mai repede. A avut loc o
explozie în clădire... Ei, dar ce faci acolo?
Bela: Ştiţi, eu fac studii în domeniul hotelier, vreau să fiu bucătar-şef şi-mi
aduc de lucru seara, ca să mă pregătesc pentru examene, să recapitulez
reţetele...
Doamna L.: Dar cum, fără pasăre, fără vită?
Bela: Am ales specialitatea vegetariană, nu pregătesc decât legume, paste
şi orez. E o ramură de mare viitor în dietetică.
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Doamna L.: Asta-i o idee grozavă! Am putea să cinăm împreună. N-am
mâncat deloc pe unde am fost.
Bela: Ăă... vă rog, o să fie gata imediat.
Doamna L.: Ce face Bin?
Bela: E pregătit... E pregătit să petreacă o noapte liniştită (Dna L. intră în
camera copilului.)
Doamna L. (ieşind din cameră): Foarte ciudat. Am sărutat copilul şi e dat
cu sare...
Bela: Din cauza mea, doamnă Laden.
Doamna L.: Ce vrei să spui?
Bela: E un obicei din ţara mea. Părinţii mei se trag din Carpaţi. Seara se
presară puţină sare pe obrajii copilului: asta îl linşteşte şi îl păstrează
proaspăt peste noapte.
Doamna L.: Dar pătrunjelul din gură?
Bela: Pătrunjelul e binecunoscut pentru virtuţile lui calmante. Înlocuieşte
cu mare succes biberonul.
Doamna L.: O, dar este grozav. N-am mai avut baby-sitter atât de inventiv
şi de devotat. Oricând vrei, poţi să vii să stai cu Bin.
Bela: Chiar acum, dacă se poate, doamnă Laden. (Soneria. Doamna L.
iese.)
Doamna L. (intrând, urmată de Boris): Da, este aici şi mi-a făcut o
impresie excelentă.
Boris (întinzându-i o hârtie lui Bela): Te-am căutat ca să-ţi aduc interdicţia
medicală de a exercita meseriile de profesor, preot, educator, instructor de
sport, confesor, preceptor, pedagog şi baby-sitter.
Doamna L.: Cred că e o neînţelegere.
Boris: Din păcate, nu. E un caz rar, confirmat clinic, de alergie la simpla
vedere a copiilor care mănâncă.
Doamna L.: Vai, ce păcat, sunt sigură că toţi copiii îl adoră.
Boris: În general, până la prima îmbucătură. Atunci i se declanşează
violent boala alergică. (Din camera copilului se aude un plânset.)
Doamna L. (intrând în camera copilului): Bin!
Bela (strângându-şi lucrurile): Cum m-ai găsit?
Boris: Cu norocul tău de-a evita o catastrofă.
Bela: Spune şi tu, Boris, cum pot eu să mă lupt cu mine, dacă în America
toţi copiii suferă de obezitate încă din leagăn. Puştiul ăsta de cincisprezece
luni a ajuns la cincisprezece kilograme. Îţi închipui câte fripturi şi câte
antricoate se pot scoate de aici?
Boris: Dar tu îţi închipui un meniu cu grâu încolţit, salată de păpădie şi suc
de dovleac?
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Bela: Nu vreau să vomit, Boris... Doamne, cincisprezece kilograme de
carne proaspătă şi fragedă care ţi se topeşte în gură! Ce altceva poate să-ţi
dea o mai mare satisfacţie?
Boris: Ai încercat satisfacţia cu femeia?
Bela: Cred că am avut sute de femei!
Boris: Eu mă gândeam la singura femeie care excită cu adevărat.
Bela: ... G.G.? Greta Garbo?
Boris: Dacă ai putea să te apropii de ea, îţi garantez că ai scăpa de orice
boală; dar, sincer, nu prea te văd făcându-i curte.
Bela: Observ că îmi cam subestimezi farmecul, domnule cabinier. (Se aude
acut, plânsetul.)
Boris: Să mergem. E un teren minat.
Bela (ieşind amândoi): La revedere, doamnă Laden!

Scena IV
Sala privată de proiecţie. Pe ecran se proiectează o scenă pasională dintrun film cu Greta Garbo. În spatele ecranului, două umbre imită acţiunea
din imagine. La un moment dat, sonorul şi umbrele dispar şi, din prin
structura de fâşii elastice a ecranului, apar Bela şi Greta, care, privind
ecranul, încep să dubleze cu vocile lor, vocile din film. Proiecţia dispare.
Bela: O, prietenă dragă, ne leagă atâtea afinităţi, încât am impresia că te
cunosc de o veşnicie.
Greta (cântând pe o melodie de romanţă): Să ştii că eşti un bărbat grozav. /
Presimt o noapte sălbatică. (bis)
Bela: Zău?
Greta (cântând pe aceeaşi melodie): Îmi închipui mâinile tale pe trupul
meu / Şi limba ta pe gâtul meu. (bis)
Bela: Da? Sau aşa e cântecul?
Greta: Şi, după ce o să-mi explorezi fiecare centimetru pătrat de piele, dacă
o să fii un bun explorator, poate că o să vreau de la tine şi un copilaş
frumos, sănătos şi rotofei.
Bela: O, sigur că da, G.G., şi după ce-l facem o să ţi-l gătesc sau în oală de
tuci, cu un strop de oţet balsamic, sau la frigăruie, după reţeta asiatică
„saté”, cu alune, pulpele tăiate-n cubuleţe...
Greta: Cum?
Bela: ... Am glumit.
Greta: Ah, deci eşti de-ai noştri, nebunule?
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Bela: Despre ce... vorbeşti?
Greta: Am ghicit din prima clipă.
Bela: Nu ştiu despre ce vorbeşti, dacă nu faci nici un semn. (Greta face un
semn de recunoaştere.) G.G., eşti căpcăună!... E o minune!... Căpcăuniţa
mea!
Greta: La pubertate am fost căpcăună, apoi am crescut şi am început să
devorez bărbaţi, dar amintirea acelor copilaşi de demult este atât de vie în
mine...
Bela: Înnebunesc de bucurie... ce fericire... ce dragoste!!
Greta: Ştiu, Bela, ce vrei să spui. Răspunsul meu este da. Da, din toată
inima. Vreau să-mi retrăiesc adolescenţa.
Bela: G.G., o să facem o pereche minunată împreună! O să trăim fericiţi şi
o să mâncăm mulţi copii!... Boris!
Boris (intrând): Da, domnule.
Bela: Vreau să fii primul pe care-l anunţăm că ne vom căsători, primul om
care află de căsătoria dintre Greta Garbo şi Bela Lugosi.
Boris: Din cabina de proiecţie se aude foarte bine totul. Doamnă Garbo,
domnule Lugosi, dacă doriţi să vă căsătoriţi o s-o puteţi face doar aşezaţi
pe scaune.
Bela: Ce fel de scaune?
Boris: Electrice. Jur să fac personal acest aranjament de scaune, dacă veţi
continua să vă mai vedeţi.
Greta: Bela, spune-i servitorului tău că denunţurile trebuie probate.
Boris: Micuţa noastră săliţă de proiecţie are cea mai bună instalaţie de
înregistrare sonoră.
Greta (ieşind): Adio, Bela!
Bela (către Boris): Monstrule!

Scena V
O sală privată de proiecţie. Pe ecran se proiectează finalul unui film de
Walt Disney.
Sam: Walt, încă o dată, de la început! (către Boris) Acum ai un minut ca
să vorbeşti! Cine spuneai că eşti?
Boris (ridicându-se): Sunt cabinierul şi dublura lui Bela Lugosi.
Sam: Şi ce vrei, domnule Dublură? Un rol?
Boris: Nu, domnule Goldwyn.
Sam: Cum nu? Te întreabă Sam Goldwyn dacă vrei un rol şi tu, Omul
Dublură, spui nu?
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Boris: Am venit să vă avertizez asupra unui pericol.
Sam.: Zău? Atunci relaxează-te şi vorbeşte. (aprinzându-şi trabucul) Din
păcate n-am comandat trabucuri şi pentru dublurile oamenilor.
Boris: Domnule Goldwyn, am văzut chiar acum că vă preocupă micii
spectatori. Tocmai despre asta voiam să vă vorbesc, ca să ştiţi că viitorii
spectatori ai filmelor dumneavoastră sunt ameninţaţi cu decimarea.
Sam: Cine-i ameninţă?
Boris: Căpcăunii mâncători de copii. Şi-au găsit ascunzătoarea perfectă
chiar aici, în inima Hollywood-ului, sub masca unor vedete.
Sam: Şi tu de unde ştii toate astea?
Boris: Din relaţiile pe care le cultivă Bela Lugosi.
Sam: Cum? Şi Bela? De Bela nu ştiam.
Boris: De ceilalţi ştiaţi?
Sam: Aici Sam Goldwyn pune întrebări. De ce ai venit la mine? De ce n-ai
anunţat poliţia?
Boris: Pentru că vreau să-l salvez pe Bela, nu să-l distrug, şi mă gândeam
că dumneavoastră veţi putea să-i ajutaţi pe bieţii monştrii sacri să se
vindece. Dacă i-am denunţa, ar fi o lovitură mortală pentru film.
Sam: Dublură, nu eşti prost, dar Sam Goldwyn e cu un pas înainte. De doi
ani finanţez pentru ei chiar aici un club secret numit Căpcăunii anonimi şi
am reuşit să-i fac să se lupte cu ei înşişi: se căiesc, se jură să lase
obiceiurile proaste, se supraveghează unii pe alţii, aşa că, nici o grijă,
puştimea va ajunge întreagă în întunericul sălilor... Ei, Dublură, ai amuţit?
Boris: Da, pentru că aţi avut o idee genială!
Sam: Genială? Adică, vrei totuşi un rol?
Boris: Nu. Aş vrea să-l înscriu pe Bela la Căpcăunii anonimi.
Sam: OK, Dublură, dar avem o problemă.
Boris: Care, domnule Goldwyn?
Sam: Sam Goldwy e la mâna unei dubluri.
Boris: Dar am tot interesul să păstrez acest secret despre Căpcăunii
anonimi.
Sam: Nu-i vorba de Căpcăunii anonimi. E vorba că m-am trădat în faţa ta
şi că ai înţeles că n-am avut intuiţia să văd în Bela Lugosi un căpcăun. Am
crezut că Dracula e un rol de compoziţie.
Boris: Contaţi pe discreţia mea, domnule Goldwyn.
Sam: Unde, dragă Dublură? La Beverly Hills?... Uite ce e: dacă o să-ţi ţii
pliscul, o să-ţi ofer un rol. Un rol principal. E OK, Dublură?
Boris: E OK, domnule Goldwyn, dar o să am nevoie de o dublură!
(cântând pe melodia Zaraza) Vreau să am şi eu o dublură./Vreau să am şi
eu. (bis)
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Sam: Dragul meu Dublură, nu cred că filmul tău o să fie unul muzical.

Scena VI
Aceeaşi sală de proiecţie. Stan şi Ollie aşteaptă pe scaune. Intră Bela.
Bela: Bună seara! Mă numesc Bela, am fost canibal, dar nu am mai mâncat
ştrengari de trei săptămâni şi nici nu simt nevoia.
Ollie: Ei, băieţaş, ne-am ţinut de prostii şi acum ne muşcăm degetele, nu?
Fii liniştit că rezolvăm noi asta, am avut cazuri şi mai grele!
Stan (arătând spre Ollie): Mult mai grele!
Ollie: Bela, cu ce vrei să începem? Exerciţii impuse sau liber alese?
Bela: Exerciţii culinare?
Ollie: Nu, artistice. Suntem între artişti.
Stan: Necomestibili.
Bela: Fie, să începem cu greul, cu exerciţii impuse.
Ollie: Bravo! Mă bucur că nu eşti un papă-lapte.
Stan: Nu, el nu e un papă-lapte, el papă papă-lapte.
Ollie: Stan, încetează! De trei săptămâni, Bela nu mai e căpcăun! Înţelegi?
Stan: Nu.
Ollie: Bela, o să-ţi arătăm un film de pe vremea când şi noi eram
dependenţi de bebeluşi. (dându-i un trabuc şi o pereche de ochelari,
conectate fiecare, la câte un cablu electric) Tu pune-ţi trabucul electric în
gură şi ochelarii electrici pe nas şi, fii atent, dacă începi să salivezi, un şoc
electric va lua sonorul filmului, iar dacă încerci să închizi ochii, alt şoc va
lua imaginea. Stăpâneşte-te! Fii bărbat!
Stan: Nu vreau să pierd nimic din film!
Ollie: Filmul, vă rog! (Se proiectează filmul Stan şi Bran – baby-sitteri.)
Ollie (reacţionând la dispariţia sonorului): Sonoru’, animalule! Sonoru’!
(Stan fluieră. Sonorul revine.)
Stan (reacţionând la dispariţia sonorului): Chiar acum, când urmez eu?
(Plânge. Sonorul revine.)
Ollie (reacţionând la dispariţia imaginii): Măcelarule! Nu tăia filmul!
(Stan fluieră. Imaginea revine.)
Stan (reacţionând la încetarea proiecţiei): Deschide ochii! Vreau să văd
continuarea!
Ollie: Stan, filmul s-a terminat.
Stan: Ce păcat, Ollie!
Ollie: Dragă Bela, trebuie să-ţi spun, cu părere de rău, că încă nu eşti
vindecat.
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Stan: O, ce bine! Înseamnă că vom trece la exerciţiile liber alese. (către
Bela) Sunt mai puţin plictisitoare.
Ollie: Acum, Bela, poţi să faci ce vrei tu: să vorbeşti, să mimezi, să cânţi,
să dansezi, să desenezi... ce vrei tu! Noi o să înţelegem orice progres.
Bela (cântând pe o melodie de romanţă): Dulciuri e permis, / Copilaşi e
interzis! (bis)
Ollie: Şi ce-i cu asta? Orice copil de grădiniţă ştie că e interzis să mănânci
copii. Nu m-ai convins.
Stan (ilustrând un gest): Figa!
Bela (cântând pe-o altă melodie de romanţă): Cine bebeluşi pofteşte /
Greu păcat înfăptuieşte. (bis)
Ollie: Hai să fim serioşi: Sună ca la Armata Salvării.
Stan: Ipocritele naibii!
Ollie: Mai bine vorbeşte-ne despre tine: cum lupţi, ce simţi...
Stan: Ce mănânci...
Bela: De trei săptămâni sunt vegetarian. Nu puteam să renunţ la copilaşi
pentru porci şi vaci. Sincer, aş vrea să mă mulţumesc cu bucătăria
vegetariană, dar, mai tot timpul, mi-e foame, chiar şi după mesele mai
abundente. Şi ştii de ce, dragă Stan? Pentru că, totuşi, nu există ceva mai
bun decât un copil între doi şi opt ani, care întruneşte în el delicii şi
voluptăţi, pe care nimic nu le poate egala, nici vita din Texas, nici chiar
viţelul de lapte, luat de la mama lui.
Stan: Ai dreptate.
Ollie: Da, dar trebuie să fim cu atât mai vigilenţi, cu cât plăcerea e mai
intensă.
Bela: Piept de sugar cu busuioc pe paste, cât e de bun, îţi mai aminteşti,
Ollie?
Ollie: Ah, băiete, opreşte-te, te rog.
Bela: Şi obrăjori de puşti cu sos vinegrette?
Stan: Încetează, te rog, simt că mor...
Bela: Şi pulpe de ştrengăriţă la tigaie cu tocăniţă de hribi?
Stan şi Ollie: Ooh!...
Bela: Şi fese de copilaş cu coriandru verde?
Stan şi Ollie: O nu, asta nu!
Bela: Şi limba piciului cu miere şi mere soté, şi sugar cu scrob şi cu o felie
groasă de slănină în jurul burţii?
Ollie: Încetează, te rog, încetează, e indecent!
Bela (cântând pe ultima melodie de romanţă): Cine bebeluşi pofteşte /
Chiar regeşte se hrăneşte. (bis)
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Bela şi Ollie (cântând pe melodia romanţei Cobzaru): Să-mi daţi picior de
bebeluş. / Măcar un degeţel din el. (bis) (Stan mimează un ospăţ. Intră
Sam, urmat de Boris. Bela şi Ollie încremenesc.)
Stan (observându-l, într-un târziu, pe Sam): Ei, unchiule Sam, nu vrei o
bucăţică, aripă sau picior? (Realizează şi fuge în spatele lui Ollie.)
Sam (către Stan şi Ollie): Voi doi aţi pierdut ultima şansă. De altfel,
Chaplin v-a halit deja. Pentru voi, începe sărăcia şi uitarea. (către Bela):
Tu, din această clipă, eşti dat afară din studiourile Goldwyn, din filmul
Frankenstein şi din încăperea asta.
Bela (ieşind): OK. Adio, Sam!
Sam (către Stan şi Ollie): Ieşiţi! Dublură, tu rămâi!
Bela (oprindu-se, către Boris): Să nu te umileşti pentru mine!
Boris: Trebuie s-o fac, Bela. (Cei trei ies, Stan plânge, consolat de Ollie,
ca de un baby-sitter.)
Sam: Lugosi al tău mi-a distrus Căpcăunii anonimi. Am să-l distrug şi eu
pe el.
Boris: Nu-l puteţi denunţa. Va trage tot Hollywood-ul după el.
Sam: Nu-l pot denunţa, dar îi pot organiza un scandal, aşa, de încheierea
carierei.
Boris: Cum?
Sam: Asta tu trebuie să-mi spui. Dublură, ţi-am promis un rol adevărat şi
chiar acum am concediat actorul principal, pe care-l dublezi, dintr-un film
în lucru. Pisica e la tine. Nu trebuie decât să-mi dai ceva compromiţător
din viaţa lui Lugosi. Altceva decât sugari şi şcolari.
Boris: Bela e curat.
Sam: Păcat, va trebui să caut pe altcineva pentru Frankenstein.
Boris: Ar fi ceva, dar a fost demult şi departe.
Sam: Varsă!
Boris: După război, a fost unul dintre conducătorii revoluţiei comuniste de
la Budapesta. Există martori şi în Beverly Hills.
Sam: Bravo, Dublură! Activităţile comuniste sunt activităţi antiamericane
şi nu se prescriu. Îi voi obţine uşor o sentinţă de condamnare.
Boris: Şi el ce va păţi?
Sam: A, nu mare lucru, nu te nelinişti. Important e scandalul. Îţi promit că
o să am grijă să primească pedeapsa cea mai uşoară: câteva zeci de zile de
muncă în folosul comunităţii. La meseria lui, ar putea fi câteva săptămâni
clovn la circul Kingling.
Boris: Sau dublură la filmul Frankenstein.
Sam: Mă uimeşti! Asta înseamnă că am mână bună şi am să fac din tine o
vedetă. Spune-mi, Dublură, pe tine cum te cheamă, de fapt?
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Boris: Charles Eduard Pratt.
Sam: A, nu, mulţumesc! Ăsta nu-i nume de afiş. Crezi că eu aş fi ajuns
ceva în film, dacă mă chema, să zicem, Goldfish?
Boris: Bela îmi spune Boris.
Sam: Boris?
Boris: A avut în copilărie un servitor sârb, Borislav, pe care l-a iubit mult.
Şi acum regretă că, odată, dintr-o enervare, i-a mâncat un braţ.
Sam: Boris? De ce nu?... Numele tău de vedetă va fi Boris Karloff!
Boris: Mulţumesc, domnule Goldwyn!
Sam: Spune-mi, sincer, şi tu eşti căpcăun?
Boris: Dimpotrivă, vegetarian.
Sam: Ai grijă, Dublură! Când nu eşti normal, treci uşor de la o extremă la
alta. (Iese, urmat de Boris. Pe ecran se proiectează un fragment din filmul
Frankenstein, cu Boris Karloff.)

Scena VII
Scena circului Kingling, având pe ecran proiecţia video a arenei. În
centru, o oală uriaşă de bucătărie, pe rotile, cu un diametru de doi metri,
şi înălţimea de un metru. Un bucătar, cu şorţ şi bonetă, ţinând în lesă un
câine costumat la fel, aduce oala, blochează rotilele, conectează cablul
electric al oalei-fierbător şi iese. Din oală începe să se ridice un fum de
consistenţa slabă a aburilor. Intră Bela cu o costumaţie şi un machiaj uşor
de clovn, având în mână o gamelă şi o lingură. Execută numărul Gamela
cu aburi, prin care încearcă să capteze şi să îngurgiteze aburii.
Bela (întorcându-se lent cu faţa spre public): Copii, ştiţi ce am fost eu întro viaţă anterioară?... Nu ştiţi?... Am fost căpcăun!... Voi râdeţi şi spuneţi
că nătăfleaţă ăsta nu arată ca un căpcăun. Ştiu, e adevărat, nu mai seamăn
cu un căpcăun. E greu să fiu crezut, şi, totuşi, acesta este adevărul şi aş
putea să vă dau amănunte despre copiii de vârsta voastră, pe care i-am
înfulecat, cruzi, fierţi, fripţi sau copţi, sau să vă spun câţi am păstrat cu
sare în beci la mine, ca să-mi astâmpăr stomacul când mi se făcea foame.
Aş putea să vă dau lista completă cu cei şi cele care mi-au trecut prin
mână... Nu vă speriaţi, nu ca să vă pap v-am invitat la un spectacol cum nu
aţi mai văzut vreodată şi cum n-o să mai vedeţi niciodată. În seara asta,
dimpotrivă, vreau să mă căiesc pentru timpul îndelungat petrecut în crimă
şi canibalism, vreau să schimb, printr-un singur gest, cursul destinului
meu. Dragii mei, am mâncat atâţia puşti, chiar câte unul sau doi pe zi în
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perioadele de lăcomie, încât vă propun să vă răzbunaţi în colectiv pe mine.
Mă voi arunca în această supă care clocoteşte şi-n scurt timp voi fi fiert.
Vă propun să veniţi toţi, unul câte unul, să gustaţi o parte din corpul meu,
după cum veţi dori. Puteţi folosi farfuriile de la numărul de jonglerie şi
tacâmurile de la înghiţitorul de săbii. Şi vreau să vă spun un secret: la
căpcăuni, ca şi la copii, cele mai bune bucăţi cunt coapsele, fesele, centura
abdominală, obrajii şi urechile, şi mai ales, degetele mari, cărnoase şi
suculente, o mâncare regească. (Agaţă lingura şi gamela de mânerul oalei,
se dezbracă şi rămâne în boxeri de culoarea pielii. Se pregăteşte să intre
în oală.)
Greta (ridicându-se din public, purtând o pereche de ochelari mari,
fumurii): Nu, Bela, să nu faci una ca asta, te implor, opreşte-te...!
Bela (intrând în oală şi fluturând o mână): Adio, copii! Vă iubesc! V-am
iubit întotdeauna. În felul meu. (Dispare în oală, rămânând pe fundul
acesteia.)
Greta: ... Sărmane Bela! Fie-ţi supa fierbinte!
Doamna L. (venind din public, cu un copil în braţe): Şi acum Bin o să
pape un pic de supică de cărniţă. (Ia lingura agăţată de mânerul oalei.)
Greta (înaintând): Nu faceţi asta, doamnă.
Doamna L. (scoţând o lingură de lichid din oală): De ce, doamnă? Jocul
acesta cere participarea copiilor.
Greta: Lăsaţi lingura că nu e de joacă. Oricine mănâncă oricât de puţină
carne de căpcăun, fie doar şi o bucăţică de piele sau o fărâmă de unghie,
devine la rândul său căpcăun.
Doamna L. (suflând în lingură): E doar o poveste în care copiii sunt eroi şi
Bin o să fie unul din ei.
Greta: Opriţi-vă, altfel Bin o să înceapă să se uite la micuţii lui prieteni,
lingându-se pe buze şi mişcându-şi fălcile!
Doamna L. (dându-i copilului lichidul din lingură): Iertaţi-mă, acum am
înţeles! Faceţi parte din spectacol. (Greta iese.) Haideţi, copii, curaj!
(cântând pe o melodie de romanţă) O cărniţă din supică, / O supică de
cărniţă. (bis) (Revine între spectatori, în timp ce pe ecran şi pe fumul acum
intens se proiectează din ultimul re-make al filmului King Kong, secvenţa
cu distrugerea oraşului.)

HEBLU
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Colocviul de la Putna 2016
Bucureşti, dar şi Suceava, fără mijloc de transport în comun
direct la Putna
Încep cu o mâhnire. Orice român a mers sau va merge măcar o dată
la Putna, la “Ierusalimul neamului românesc”, cum a numit-o Eminescu.
Mi-e cu neputinţă să cred altfel. Nu sunt singura în această convingere,
dimpotrivă, dar cu toate acestea, milioane fiind, iată că nu mai există ca
odinioară tren care să lege Capitala de locul de odihnă al lui Ştefan cel
Mare, voievodul înălţat în rândul sfinţilor. Mai mult, nu mai există nici
măcar tren sau cursă auto Suceava-Putna! Cei care au luat decizia
desfiinţării lor sunt oameni care călătoresc numai cu maşina de serviciu
sau personală, atenţi mai degrabă la ce le spune bordul sau şoseaua, decât
la gândul care îi cheamă la locul de odihnă al Măriei Sale, la frumuseţea
peisajului Ţării de Sus, care au ţinut cont de propriile posibilităţi şi nu de
condiţia materială modestă a atâtor dintre cei care merg să se închine la
icoane şi să îngenuncheze la mormântul Voievodului în cel dintâi locaş de
rugăciune ctitorit de acesta. Încercând rezolvări care îi stau în posibilitate,
arhim. Melchisedec Velnic, stareţul Sfintei Mănăstiri Putna, a promis
acces la muzeul acestuia pe baza biletului de tren. Însă deocamdată iarba
continuă să crească peste şinele de cale ferată ameninţate de rugina
intemperiilor şi a nepăsării autorităţilor.
În amintire, Zoe Dumitrescu-Buşulenga şi Dan Hăulică
Intru pe poarta Mănăstirii împreună cu câţiva dintre participanţii
bucureşteni şi mă încântă imediat familiaritatea lor cu incinta, păşesc
direct pe alee spre Biserică, în vreme ce sculptoriţa Silvia Radu îşi
încetineşte paşii ca să răspundă întrebării unui călugăr, care se vede că o
ştie, despre bustul lui Iacob Putneanul. Şi ea şi ceilalţi fac parte din
familia, echipa neschimbătoare a Colocviilor de la Putna, cu multe, uneori,
cu cea de acum, chiar zece ediţii la activ. Această întâlnire a elitei
intelectuale româneşti începe cu Fundaţia “Credinţă şi Creaţie. Acad. Zoe
Dumitrescu-Buşulenga – Maica Benedicta” întemeiată de Excelenţa Sa,
domnul ambasador Dan Hăulică, “menită să perpetueze memoria acestei
personalităţi emblematice, să pună în valoare tezaurul operei sale şi să
promoveze modelul de viaţă creştină şi valorile culturale şi spirituale
româneşti şi universale cărora ea li s-a dedicat”.
Aprinzând îndătinata lumânare pentru somnul lor lin, mi-i
amintesc, într-o succesiune fulgerătoare de imagini pe acad. Zoe
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Dumitrescu-Buşulenga, profesoara mea de Literatură Universală în anul I,
1967-1968, la Universitatea Bucureşti, invitată de onoare la faza naţională
a Olimpiadei de Română ţinută la Suceava, şi pe acad. Dan Hăulică şi pe
Doamna Sa, Cristina Hăulică, la Cernăuţi, la vernisajul expoziţiei
pictorului Constantin Flondor, la deschiderea, după reabilitare, a Muzeului
de Artă “Ion Irimescu” Fălticeni, la mormântul Maestrului Ion Irimescu.
Această imagine o cuprinde împreună cu ei pe Teodora Stanciu, doamnă a
culturii noastre, actuala preşedintă a Fundaţiei. Dar în ceea ce o priveşte,
melancolia privirii din fotografie este înlocuită de surâsul bunului venit,
adresat împreună cu Oana Georgiana Enăchescu invitaţilor la cel de-al
zecelea Colocviu de la Putna (12-15 mai 2016), colocviu având tema
“Fundamente creştine ale culturii române şi europene. Condiţia creatorului
între libertate şi destin”.
550 de ani de la piatra de temelie
Colocviul a început cu un Te Deum şi cu binecuvântarea ÎPS
Pimen, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor, care a vorbit despre
binefacerile credinţei asupra culturii, despre împletirea lor în istoria
neamului nostru, ca şi în viaţa şi în scrisul marii profesoare intrate în
rândul monahiilor, precum şi ale acad. Dan Hăulică, iniţiatorul acestor
întâlniri şi dezbateri comemorative. Ascultându-l pe Înaltul şi gândul că ne
aflam lângă mormântul lui Ştefan cel Mare, a dat acestui moment pios o
vibraţie interioară, de recunoştinţă pentru personalităţile care ne-au marcat
luminos trecutul depărtat şi trecutul apropiat, însufleţindu-ne în nădejdea
unei zile mai bune pentru România. Vibraţie prelungită în Sala Domnească
de cuvintele Părintelui Stareţ, Melchisedec Velnic, despre preţuirea de
către Patriarhul Teoctist a Maicii Benedicta, “purtătoare de mir a
cuvântului lui Dumnezeu”, şi despre meditaţia lui Dan Hăulică la gestul
fondator al Voievodului, meditaţie chemată din memorie de cei 550 de ani
care se vor împlini, la 10 iulie, de la punerea pietrei de temelie a
Mănăstirii. Evenimentul va fi onorat în toamnă de vizita aici a PF Patriarh
Daniel împreună cu PF Ioan al X-lea, Patriarhul Anatoliei şi al Întregului
Orient, dar şi de sunetul unor clopote noi. Mai târziu, mergând spre cimitir,
aveam să le văd strălucind spre culmea săgeţii legendare, Dealul Crucii, şi,
întrebând, să aflu că al treilea ar purta numele patriarhului Teoctist,
“considerat de noi, spunea Părintele Stareţ, cel de-al treilea ctitor al
Mănăstirii Putna”. Şi într-un fel şi ca să întărească afirmaţia, dar şi
plăcându-i cu deosebire Cuvioşiei Sale, la deschiderea colocviului în Sala
Domnească, am fost poftiţi să ascultăm (cum s-a întâmplat şi la
intronizarea lui Teoctist) cântece pe versuri evocatoare de Vasile
Alecsandri, în minunata interpretare a “Fiilor Bucovinei”, corala
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Protopopiatului Rădăuţi: “Domnul Ştefan, viteaz mare, ce-au dat groaza
prin păgâni, /Locaş sfânt creştinătăţei astăzi vrea să facă dar, /Şi pe
malurile Putnei, cu vitejii săi români, /Însuşi merge să aleagă locul
sfântului altar. (…) Ura-n ceruri se ridică! Urlă dealul, clocoteşte! /«Să
trăiţi, copii!» le zice Ştefan ce-acum se găteşte. /Zbârnâie coarda din arcui, fulgeră săgeata-n vânt, /Pere, trece mai departe ş-într-un paltin vechi s-au
frânt. //«Acolo fi-va altarul!» zice falnicul monarc, /Ce se-nchină şi se
pleacă pe războinicul său arc. //«Să trăiască domnul Ştefan!» mii de glasuri
îl urează. /Şi poporul jos, pe vale, umilit îngenunchează!”
Cărămidă şi zidiri
Dna Teodora Stanciu, preşedinta Fundaţiei “Credinţă şi Creaţie”,
cu bucuria de a fi împreună cu invitaţii în perimetrul Sfintei Mănăstiri
Putna, “devenit polul credinţei ortodoxe la noi”, a reamintit dorinţa
fondatorului Fundaţiei şi al Colocviilor, ca ritualul acestora din urmă să
scoată în evidenţă toate dimensiunile personalităţii acad. Zoe DumitrescuBuşulenga – Maica Benedicta, care “oricând putea să prezinte un tablou,
să recunoască o creaţie muzicală clasică şi să interpreteze un fragment
literar”. Anul acesta, la sugestia regretatului critic de artă, invitatul ediţiei a
fost pictorul Dacian Andoni, cu o expoziţie in memoriam Dan Hăulică,
“…in grisaille”, adică sugerând tridimensionalitatea, cu tablouri
monocrome şi pline de mâhnire. Una din aceste lucrări, de mari
dimensiuni, “Piatră Torcello”, a devenit emblema vizuală a ediţiei, iar
două zile mai târziu, autorul, conferenţiar universitar doctor, invitat să
vorbească despre “Valori ale sacrului în arta românească”, avea să-şi
încheie intervenţia cu anunţul donării acesteia Mănăstirii. La vernisaj,
despre artist şi lucrările sale a vorbit criticul de artă Doina Mândru, nume
şi directorat asociate unor evenimente plastice de excepţie pe simezele
spaţiului expoziţional al Palatului Mogoşoaia. Domnia Sa a arătat că
motivul preferat este cărămida, elementul primordial al zidirii, în
dezvoltarea căruia pictorul se supune unei discipline, unei asceze
personale, “fiind bogat şi concentrat în acelaşi timp în spiritul isonului” şi
rămânând îndatorat maestrului său, Constantin Flondor.
Apreciind creaţia, “smerenia şi modestia nejucată” a pictorului
Dacian Andoni, dna Teodora Stanciu a trecut la zidirile fostului preşedinte
de onoare al Asociaţiei Internaţionale a Criticilor de Artă, menţionând
proiectul Fundaţiei de a digitaliza revista “Secolul XX”, precum şi intenţia
concretizată a acad. Dan Hăulică de a aduna într-o revistă anuală,
“Caietele de la Putna”, conferinţele ţinute aici, “tezaur spiritual şi
cultural”, ediţie de ediţie. Şi invitându-l în continuare pe protosinghel
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Dosoftei Dijmărescu să-i prezinte cel mai recent număr, 9, IX – 2016 –
“Etica memoriei. 20-13 august 2015” -, Editura Nicodim Caligraful, adus,
de nu mă înşel, de părintele Arseni de la tipografie chiar atunci la amiază.
Fireşte, nicidecum un impediment pentru prezentator, deoarece este bine
cunoscută implicarea părintelui Dosoftei în tot ce înseamnă respiraţia cărţii
în acest secol nou la sfânta Mănăstire Putna. Venită poate cu acelaşi
transport, dar lansată în altă zi şi la alt ceas, cartea semnată Zoe
Dumitrescu-Buşulenga, “Eminescu. Orizontul cunoaşterii”, Ediţie îngrijită
şi cuvânt înainte de Ion Pop, Editura Nicodim Caligraful 2016, chiar dacă
a apărut după stingerea din viaţă a acad. Dan Hăulică, aparţine aceloraşi
zidiri destinate să perpetueze memoria acad. Zoe Dumitrescu-Buşulenga –
Maica Bene-dicta. Cartea cuprinde texte recuperate din înregistrări,
publicaţii, care au răscolit-o la lectură, mărturisea dna Teodora Stanciu,
“prin această rezonanţă formidabilă pe care o avea sufletul dumneaei la
sufletul eminescian”.
Ca şi pregătirea Colocviului 2016, şi numărul 9 al “Caietelor de la
Putna”, şi “Eminescu. Orizontul cunoaşterii”, cuprind într-o proporţie de
80 la sută munca obştii de la Sfânta Mănăstire Putna, a precizat cu
gratitudine dna Teodora Stanciu.
Pledoarie pentru tema Colocviului X
Pledoaria pentru tema Colocviului 2016 a aparţinut rectorilor săi,
prof. univ. dr. Laura Cifor şi scriitorul Adrian Alui Gheorghe. Dna Laura
Cifor s-a referit la “trauma generaţiei noastre”, a “celor născuţi când
veacul avea 65 de ani”, atât de izolaţi de obişnuinţele zilelor de acum, în
care religia în şcoală, cultura creştină, cântările sunt fireşti, pe când dl
Adrian Alui Gheorghe a propus “imaginea unei Românii în totalitate o
catedrală”, înălţată pe pilonii celor aproximativ 18 000 de biserici de la
noi, fiecare cu măcar 200 de oameni: “Dacă Ştefan cel Mare ar fi făcut 42
de palate în loc de biserici, noi am fi dispărut din istorie!”
Desigur, nu vom povesti conferinţele Colocviului, acestea vor apărea în
numărul 10 al revistei “Caietele de la Putna”, dar, pentru cititorii noştri,
merită decuparea titlurilor din program şi, de asemenea, nu vom rezista
tentaţiei de a ne opri asupra vreunui moment, al unor intervenţii. Astfel,
din prelegerile ţinute joi seara, 12 mai 2016, “Lumină şi lumini în epoca
renaşterii naţionale” – acad. Alexandru Zub, “Omul european şi cele două
surse ale sensului” – Ştefan Afloroaei, membru corespondent al Academiei
Române, şi “Sfânta Scriptură – sursă şi fundament al imaginarului
european comun: sensuri, sintagme, expresii” – prof. univ. dr. Eugen
Munteanu, le supunem atenţiei sugestia acad. Alexandru Zub de înnoire a
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discursului istoric, de reinterpretare a dimensiunii ecleziastice a istoriei
noastre (“Epoca Luminilor a făcut din istorie mai mult un instrument al
militantismului social”), meditaţia amară despre “ciudăţenia maximă”, a
celor “mai mari orori” petrecute în acest spaţiu european, “care este totuşi
creştin”, despre felul “mai degrabă orgolios în afirmarea condiţiei creştine”
cu îndemnul (implicit), ale prof. univ. dr. Ştefan Afloroaei, de a reflecta la
“Sfânta Fecioară a Rândunelelor”, una din “Povestirile orientale” ale lui
Marguerite Yourcenar, precum şi convingerea exprimată de prof. univ. dr.
Eugen Munteanu că “Sfânta Scriptură este unul din fundamentele creştine
ale Europei”, amintind că “Dan Hăulică o spunea adesea: dacă intri într-un
muzeu european, nu înţelegi nimic, dacă nu cunoşti Biblia”.
Eminescu şi noi
“Eminescu şi noi” i-a prilejuit cunoscutului critic şi istoric literar
Alex Ştefănescu o captivantă confesiune despre Eminescu în viaţa sa (“De
la Eminescu, am învăţat să iubesc natura, cu Eminescu mi-am făcut
educaţia sentimentală…”), despre cartea la care lucrează, o carte “de critic
literar” dedicată lui Eminescu, tratat “ca şi cum ar fi un autor
contemporan”, şi despre indignarea pe care o resimte când îşi aminteşte că
un critic l-a considerat pe Eminescu “minor”: de câte ori descoperă versuri
eminesciene pline de frumuseţe, “care stârnesc emoţie”, cum ar fi
“codrului bătut de gânduri”, “tâmpla-i bate liniştită ca o umbră viorie”, “i
le trimit lui Lucian Boia cu un mic comentariu – nu-mi răspunde
niciodată!” “Puţini poeţi de azi se ridică în apropierea lui Eminescu!” La
Eminescu aflăm “frumuseţe interiorizată, ritualizată”, “azi lumea s-a
schimbat, caută plăceri rapide şi violente”, e “o modă greşită la nivel
planetar”. Şi conferinţa “Despre elementele unei particulare teorii a lecturii
în opera eminesciană şi reflexele lor în eminescologie” a prof. univ. dr.
Lucia Cifor a stârnit atenţia cu observaţii gen: “În hermeneutică, în spaţiul
de anticipare a lipsit sensibilitatea religioasă”, “Nu am detectat niciun
cercetător român preocupat de influenţa scrierilor patristice în poezia lui
Eminescu”, “Contemporanii lui Eminescu mizau pe cartea occidentală,
Eminescu pe humusul autohton (Rosa del Conte)”, “Nu s-a studiat ce tip
de cititor avea în vedere Eminescu”.
Oameni buni ai culturii române
După Alex. Ştefănescu şi Lucia Cifor, dimineaţa zilei de vineri (13
mai 2016) a aparţinut scriitorilor pr. Ioan Pintea şi Magda Ursache, despre
doi din oamenii buni ai culturii române, cu care li se asociază numele:
Nicolae Steinhardt şi, respectiv, Petru Ursache. Preotul Ioan Pintea, al
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cărui cunoscut poem “călugăriţe pe schiuri sau seducţia gravitaţiei” (“am
văzut călugăriţe /pe schiuri la piatra fîntînele /un contrast izbitor între alb
şi negru…”) a fost invocat de moderatorul sesiunii, scriitorul Adrian Alui
Gheorghe, ca şi faptul că “îi datorăm redescoperirea lui N. Steinhardt (a
cărui operă a îngrijit-o, prefaţat-o şi editat-o în bună parte), a conferenţiat
despre “Nicolae Steinhardt. Splendorile teologiei/ştiinţei; Incertitudinile şi
certitudinile cunoaşterii”. Nu o conferinţă propriu-zisă a fost, în schimb,
destăinuirea scriitoarei Magda Ursache despre “Omul cel bun al culturii
româneşti”, titlul cărţii pe care a dedicat-o amintirii soţului, universitarului,
etnologului, folcloristului, istoricului literar Petru Ursache. În această
răscolire a sufletului, dna Magda Ursache a fost secondată cu fineţe de
Adrian Alui Gheorghe, fost student al profesorului Petru Ursache, director
al Bibliotecii Judeţene “G. T. Kirileanu” Piatra Neamţ, căreia i-au fost
donate miile de volume ale bibliotecii lui Petru Ursache şi care a instituit
un premiu care îi poartă numele: Premiul Naţional “Petru Ursache”. Tot
aici trebuie să pomenim prezenţa la Colocviul de la Putna 2016 a Editurii
Eikon din Cluj-Napoca şi a directorului său, Valentin Ajder, nu o dată
oaspete al sucevenilor, cu multe volume interesante, între care şi câteva
semnate Petru Ursache în ediţii definitive, ca şi lauda adusă de prof. univ.
dr. Eugen Munteanu scriitoarei Magda Ursache, care continuă să cultive
memoria soţului cărturar, după ce în viaţă i-a fost o binecuvântare. (De
unde şi observaţia surâzătoare a cuiva despre “Magda cum Laude”.)
Suflet creştin în creaţiile lor
Spre amiază, am urmărit cu plăcere prelegerea conf. univ. dr. Ioana
Beldiman, de la Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti despre
“Sculptura funerară a lui Dimitrie Paciurea «Adormirea Maicii
Domnului»”, în primul rând pentru această prezenţă deosebită în creaţia
marelui sculptor, dar şi pentru analiza estetică făcută lucrării şi pentru
palpitanta investigaţie întreprinsă de autoare. Plăcere dublată mai târziu de
lectura paginilor din numărul 9 al revistei “Caietele de la Putna”
consacrate de dna Ioana Beldiman “Volto Santo di Lucca, sursă a
portretului lui Ştefan cel Mare de la 1797”. Mulţumindu-i, dna Lucia
Cifor, moderatoarea acestei sesiuni (a III-a), a văzut în “comunicările
criticilor de artă adevărate lecţii, de care am fost privaţi”, iar vremurile de
acum sunt, în această privinţă, “şi mai vitrege, Bologna eliminând
cursurile de istoria artei, de estetică”.
Cu regretul că de data aceasta teatrologul, universitara Doina
Modola nu a putut să ajungă la Putna, dna Teodora Stanciu a dat citire
unui fragment din conferinţa pregătită pentru întâlnire, “Biserica – nucleu
al universului uman în dramaturgia lui Lucian Blaga”, fragment incitant,
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care a mărit intensitatea aşteptării numărului viitor al “Caietelor”, în care
va putea fi parcursă în întregime.
La rândul nostru, în sesiunea următoare, a IV-a, am vorbit despre
“Dany-Madlen Zărnescu – o artistă a negrului străluminos”,
recunoscătoare organizatorilor pentru posibilitatea de a aduce în atenţia
participanţilor creaţia aparte a acestei artiste plastice originare din Vama
Bucovinei, dar cu treizeci de ani de viaţă la catedra şi în atelierul său din
Bacău, plecată prea devreme dintre noi.
Acasă şi în lume
“Ficţionalizarea istoriei” – Adrian Alui Gheorghe, “Cultură
naţională şi deschidere spre universal în concepţia lui Nichifor Crainic –
protos. Teofan Popescu, “«Rugul aprins» şi universalismul românesc”
(urmată de prezentarea cărţii “Cum vorbim despre părintele Boca”) –
Marius Vasileanu, “Imitarea lui Iisus. Nevoia de dumnezeire” – conf. univ.
dr. Eugenia Bojoga, “Număr şi numere la Origen. Omilia I” – conf. univ.
dr. Adrian Muraru, “Sfinţii Apostoli Toma şi Andrei. O evanghelizare a
Chinei în secolul I” – monah drd. Andrei Dârlău, “Limbajul universal al
tăcerii sacre” – prof. Gabriela Vasiliu şi “Ioan Alexandru şi Biblia” – drd.
Bogdan Anistoroaei au dat substanţă după-amiezii şi serii zilei de vineri,
13 mai 2016, în sesiunile a IV-a şi a V-a. Legat de comunicarea
universitarei Eugenia Bojoga, scriitorul Alex. Ştefănescu a afirmat că
“dovedeşte încă o dată în plus că este nevoie să cunoaştem religia creştină
ca să putem cunoaşte cultura europeană. Cel puţin ca filosofie morală stă
la baza spiritului euro-pean”. Un alt punct de vedere formulat tot de
Domnia Sa, fiind acesta: “Nu cred că religia, scripturile, ideile religioase
garantează valoarea estetică”.
Gravate în memorie
Prezent la conferinţele din această parte a zilei, Î.P.S. Pimen,
Arhiepiscop al Sucevei şi al Rădăuţilor, şi-a adus aminte o întâmplare de
când era ghid la Sfânta Mănăstire Putna şi când cercetările arheologice au
reclamat interzicerea accesului la mormântul lui Ştefan cel Mare. Atunci,
câţiva pelerini care nu se îndurau să se întoarcă de unde veniseră fără să-l
vadă, l-au rugat să pună palma pe zidul exterior al Bisericii, în dreptul
mormântului Voievodului. Şi după ce le-a îndeplinit rugămintea, nu uită,
nu poate să uite, au trecut pe rând închinându-se şi sărutând locul.
Pentru că eminescologul lingvistul, universitarul ieşean Dumitru
Irimia aparţinea atât de mult familiei Colocviilor de la Putna, soţia sa,
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Cristina Irimia, continuă să vină la întâlnirile de aici, ca să revadă oameni
care le-au fost dragi, care îi sunt dragi. În primul rând pentru ei, dar şi
pentru tinerii care îl cunosc doar nume pe cărţi, a fost proiect un film care
îi este consacrat, eminescologul Dumitru Irimia trecând din memoria
peliculei, chip viu, şi în inimile celor care astfel l-au văzut şi ascultat
pentru prima dată.
Cu toate că are cea mai lungă stăreţie la Sfânta Mănăstire Putna,
arhim. Melchisedec Velnic nu şi-a arătat, cred, toate înzestrările
personalităţii sale. Cel puţin eu una am fost emoţionant surprinsă
ascultându-l recitând din “Testa-mentul lui Ştefan cel Mare” de Ioan
Alexandru, la capătul unei dezbateri mai savante, axate pe poeţii creştini,
despre interesul criticilor literari şi al teologilor pentru poezia lor. A fost ca
şi cum o undă lumi-noasă ar fi aşternut întâi tăcere peste freamătul uman şi
apoi ar fi dezlegat “metalica vibrândă” a clopotelor poveste. Am stat la
câţiva paşi când Ioan Alexandru, la Muzeul de Istorie Suceava, şi-a recitat
versurile în transă, ca şi cum le-ar fi adus ofrandă Părintelui Ceresc. La
mică distanţă am fost, în Sala Domnească, şi de Părintele Stareţ,
cuprinzând într-o simultaneitate rară chipul Voievodului ţesut cu atâta
dragoste de ţară de Ioana Nistor, amintirea poetului şi glasul urcând
puternic, înalt, ca un legământ din adâncul inimii al arhimandritului
Melchisedec Velnic, el însuşi Ştefan în cealaltă viaţă a sa: “Ştefan e mare
pentru că a fost smerit /Pe cât de mic se micşora întruna /De Dumnezeu să
poată fi zărit /Una cu neamul pentru totdeauna. //Să intri-n inima unui
popor /Cea mai strâmtă poartă dintre toate /De nu eşti jertfă-n lacrimile lor
/Nu-i cum pătrunde în eternitate. //Cel din urmă legământ al lui /Până
astăzi încă dă pute-re /Să nu daţi pământul nimănui /Căci prin el ţinem de
Înviere. // Oricine va cere de la voi /Să vă lepădaţi de cele sfinte /Cât veţi
fi de prigoniţi şi goi /Ardă candelele pe morminte.”
România creştină în literatură
Moderată de prof. univ. dr. Cornel Ungureanu, prima sesiune, a VIa, a zilei de sâmbătă, 14 mai 2016, a început cu regretul literatului
timişorean pentru absenţa acad. Alexandrina Cernov şi a temei propuse,
“Psalmii lui Arghezi. Oscilaţia între credinţă şi tăgadă”, şi cu urări de
sănătate doamnei din partea tuturor. Apoi, pe un fundal de linişte
desăvârşită, a urmat descrierea Mănăstirii Putna văzută de Ion Druţă, în
lectura prof. univ. dr. Maria Şleahtiţchi, prolog inspirat la conferinţa sa,
“Basarabia creştină între cele două Ecaterini din romanul «Biserica
Albă»”. Convinsă ca şi autorul că “Pe scriitor îl apără numai opera sa”,
dna Maria Şleahtiţchi l-a disociat de opiniile politice, aplecându-se în
exclusivitate asupra acestei ediţii recente a romanului, un roman istoric,
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care începe cu pierderea Bucovinei, sub arcada dureroasei întrebări a lui
Ion Druţă: “Ce patrie este aceea în care trebuie să treci hotar ca să te rogi
la sfinţii tăi?”
La fel de atrăgătoare a fost şi prelegerea ţinută de dl Cornel
Ungureanu, intitulată “Modelul Vasile Voiculescu în înţelegerea scrisului
românesc în anii 50 (secolul 20)”. Cu textul rătăcit chiar înainte de a
ajunge la microfon, Domnia Sa a vorbit liber şi cu o însufleţire care denota
un ataşament profund faţă de viaţa şi creaţia acestui trăitor al unei
“însingurări fără egal în literatura română”: “Zaharia Stancu spune că se
plimba prin Cişmigiu ca un sfânt”; “Începe să creadă în singurătatea şi
poezia sa”; “Când termină ultimul sonet, intră în puşcărie. Se retrage în
tăcere, spre deosebire de Radu Gyr, Nichifor Crainic…” “Superb acest
portret al lui Vasile Voiculescu cu radiografierea a două epoci” (Daniel
Cristea-Enache) a devenit şi un motiv în plus să îl căutăm cu nerăbdare în
numărul următor al revistei “Caietele de la Putna”.
Dar să nu trecem mai departe fără a semnala şi comunicările a doi
tineri doctoranzi, veniţi la Putna din două aşezări aparte pentru noi,
Salonic – Ştefan Soponaru, cu “Alexandru Mironescu, de la ştiinţă la
mistică”, şi Suceava – Ana Maria Munteanu – “Daniel Turcea. De la
entropie la epifanie”. Precum şi pe aceea a preotului drd. Lucian MocreiRebreanu: “Tarkovski. O teodicee cinematografică”, care concentrând
atenţia asupra acestui creator şi a capodoperei sale consacrate lui Rubliov,
a stârnit intervenţii interesante. Intervenţii vii, pentru că a venit cu noutăţi
ascunse până acum în documente, a suscitat şi conferinţa tinerei
cercetătoare ştiinţifice Delia Voicu, de la Institutul Diplomatic Român:
“Lucian Blaga despre Portugalia salazaristă”. Dar şi întrebări despre
intelectualii în vârtejul istoriei, dar şi reflecţii amare despre oamenii
(scriitorii, artiştii) sub vremi, precum cea generată de rememorarea lui
Daniel Cristea Enache: “Prima măsură a lui Iliescu a fost revocarea
ambasadorului Mihai Zamfir”, cunoscutul lusitanist şi istoric literar;
“Prima măsură Băsescu: schimbarea lui Augustin Buzura de la conducerea
Institutului Cultural Român”. Dar, moderator şi deopotrivă contributor la
această sesiune, a VII-a, Daniel Cristea-Enache a vorbit la rându-i despre o
altă confruntare a intelectualului cu vremurile adverse: “Rezistenţa prin
credinţă în vremurile comuniste. Nicolae Steinhardt”.
În acest moment al întâlnirii, scriitorul Alex. Ştefănescu a simţit
nevoia ca, mărturisind o stare de studenţie, să afirme: “Colocviul de la
Putna este o universitate!”
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În credinţa populară
Exprimându-şi părerea de rău pentru absenţa prof. univ. dr. Ilie
Luceac, “era o prezenţă importantă”, moderatorul sesiunii a VIII-a, prof.
univ. dr. Gheorghiţă Geană, a invitat audienţa să asculte “o voce proaspătă,
autorul unei cărţi despre piraţi, dar şi cu un doctorat pe cultura populară:
Adrian Romila”. Cu precizarea că acest doctorat l-a avut conducător
ştiinţific pe regretatul profesor Petru Ursache şi că preocupările, scrisul lui
Adrian Romila au fost distinse cu Premiul Naţional “Petru Ursache”,
recunosc că am ascultat cu o curiozitate previzibilă (şi răsplătită)
comunicare sa despre “Raiul de la Voroneţ”. Viziunea creatorului popular
a fost prezentă, atrăgător şi în comunicarea tinerei dr. Raluca Şerban
Naclad, secretar literar la Teatrul Tineretului din Piatra Neamţ (“Sunt
ucenică la Colocvii, numai la prima ediţie nu am fost”): “Motive biblice în
teatrul popular”. Dl Gheorghiţă Geană şi-a exprimat încântarea: “Irozii mau dus cu gândul la ouăle încondeiate”, “Ideea de teatru sacru e foarte
interesantă!”, iar dl Cornel Ungureanu a remarcat cu satisfacţie, apropo de
aceste întâlniri de la Putna, “creşterea tinerelor personalităţi, viteza lor de
creştere, de formare şi de afirmare”
O recuperare exemplară
Valoros şi apreciat critic de artă, Doina Mândru şi-a dat măsura la
superlativ cu prelegerea “Un Orpheu modern”, închinată memoriei celui
care a fost sculptorul, desenatorul, pictorul, profesorul universitar Ion
Lucian Murnu, artistul “destinat prin origine, educaţie, sensibilitate să se
regăsească, confrate, în Orpheu”. Demonstraţia strălucită a impresionat pe
toată lumea şi mai cu seamă pe participanţii din lumea artei, cărora le erau
cunoscute şi omul, şi creaţia sa. Dl Gheorghiţă Geană: “Ideea ca atare este
tulburătoare, iar Murnu ar merita să fie mai bine cunoscut prin intermediul
institutelor culturale”. Dna Silvia Radu: “I-a fost milă lui Dumnezeu şi ni
l-a lăsat pe Domnul Profesor Murnu. Sămânţa a rodit, elevul lui George
Apostu face în plin comunism «Tatăl şi Fiul» şi acei Crişti…” Iar
convingerea tuturor a fost a unei monografii deosebite “Ion Lucian
Murnu” de Doina Mândru, finalizată mental şi în curs de aşternere pe
hârtie.
Împreună cu Zoe Dumitrescu-Buşulenga şi Dan Hăulică
Ultima sesiune, a IX-a, a celui de-al X-lea Colocviu de la Putna,
moderată de dna Teodora Stanciu, preşedinta Fundaţiei “Credinţă şi
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Creaţie. Acad. Zoe Dumitrescu-Buşulenga – Maica Benedicta”, a fost
dedicată personalităţilor sale tutelare.
Într-un desen de mare fineţe, prof. univ. dr. Gheorghiţă Geană a
surprins chipul de profundă şi amplă culturalitate al acad. Dan Hăulică:
“Avea erudiţia lui Tudor Vianu şi expresivitatea lui G. Călinescu”,
“erudiţie funcţională, nu de paradă”, fiind “el însuşi creator de frumuseţi
stilistice”. În cuvinte simple şi calde, monahia Eufrosina Jescu, cea care i-a
fost alături Dnei Profesoare, i-a purtat de grijă la Mănăstirea Văratic, a
evocat-o pe “Maica Academician” şi a încheiat cu ochii aburiţi: “Suntem
mulţumiţi că părinţii de aici o iubesc şi o respectă”.
Pentru că am aflat încă înainte de a ajunge la Putna numele
susţinătorilor acestui Colocviu, familia ing. Rodica şi Radu Marinescu, nu
am putut să nu le observ prezenţa discretă, dar implicată, în Sala
Domnească, la desfăşurarea sesiunilor. De aceea, când i-a fost anunţat
cuvântul dnei Rodica Marinescu, am sperat să conţină şi o lămurire. Ne-a
dăruit-o cu rememorarea febrilităţii cu care o aştepta pe Doamna
Profesoară Buşulenga în emisiunile culturale de la radio, cu care îi urmărea
apariţiile la televizor, înregistrându-i discursurile, intervenţiile, ca să le
asculte apoi iar şi iar, până ce slăbind pe banda magnetică se gravau tot
mai adânc în inima sa.
M-a tulburat într-un mod neaşteptat, ca atunci când ţi se întâmplă
ceva frumos pe nepregătite, conferinţa monahului Iustin Taban “Viaţa de
memorie a Maicii Benedicta, la zece ani de la înmormântarea la Putna”:
“Memoria este viaţa cealaltă a unui om”, “Omul poate să devină icoana lui
adâncită în ceilalţi”, “Le-am putea numi «iconizări»”, “Din icoane ale
vieţii devin şi icoane ale credinţei creştine”, “Eminescu – 40 de ani de
viaţă de sine şi peste 120 de memorie”, “Ştefan cel Mare – 70 de ani de
viaţă de sine şi peste 500 de memorie”, “Maica Benedicta – 76 de ani de
viaţă şi merge pe al 10-lea an de memorie la Putna”.
La închiderea Colocviului 2016
Dna Lucia Cifor a exprimat gratitudinea tuturor participanţilor
pentru “sufletul, abnegaţia şi aproape eroismul” organizatorilor: părinţii
obştii de aici, dna Teodora Stanciu şi dra Oana Georgiana Enache”, şi de
asemenea familiei Rodica şi Radu Marinescu pentru sprijin, iar dl Adrian
Alui Gheorghe, după ce a vorbit de un veritabil maraton intelectual în
spaţiul bătăii de clopot al lui Ştefan “ca o inimă generoasă a întregii
ortodoxii”, în care “ne-am dăruit unii altora ce avem mai scump, minute,
ore, zile din viaţa noastră”, a spus: “Mulţumim Maicii Benedicta că ne
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ajută să nu cădem!” Cât despre concluzia Părintelui Stareţ, aceasta,
deosebit de apreciativă, a putut fi sintetizată de un singur cuvânt, cel rostit
la urmă: “Cunună!”
Dar să le ascultăm şi pe cele două reprezentante de primă mărime
ale jurnalismului cultural românesc, coautoare la acest eveniment cultural
de excepţie:
Dna Teodora Stanciu: “De zece ani, Maica Benedicta ne adună
aici, la propunerea strălucitului critic de artă Dan Hăulică”.
Dra Oana Georgiana Enache: “Venirea noastră aici în fiecare an
reprezintă o înrădăcinare în credinţă şi cultură”

o relatare de Doina Cernica

Rezultatele concursului naţional de poezie
şi interpretare critică a operei eminesciene
„Porni luceafărul…”
(ediţia a XXXV-a, 11 iunie 2016, Botoşani)

Juriul celei de a XXXV-a ediţii a Concursului Naţional de Poezie
şi Interpretare Critică a Operei Eminesciene „Porni Luceafărul…”,
format din: Lucian Vasiliu, Cassian Maria Spiridon, Ed. Revistei
„Convorbiri literare”, Călin Vlasie şi Ioan Es. Pop, Nicolae Tzone, Daniel
Corbu, Gavril Ţărmure, Bistriţa, Valentin Ajder, Liviu Ioan Stoiciu,
Marian Drăghici, George Vulturescu, Marius Chelaru, Adrian Alui
Gheorghe, Vasile Spiridon, Bacău, Dumitru Augustin Doman, Sterian
Vicol, Ioan Moldova, Ioan Radu Văcărescu, Adi Cristi, Gellu Dorian, rev.
„Hyperion”, secretariat Nicolae Corlat, avându-l ca preşedinte pe Vasile
Spiridon, în urma lecturării lucrărilor sosite în concurs, a decis acordarea
următoarelor premii:
SECŢIUNEA CARTE PUBLICATĂ:
Premiul „Horaţiu Ioan Laşcu” al Filialei Iaşi a Uniunii Scriitorilor
din România - poetei Andreea Voicu, pentru cartea Ce fluieră cămilele
pe malul mării, Editura Paralela 45, 2015 şi Elena Mihalachi pentru
cartea Locuieşte-mă, Editura Charmides, 2016 ; Premiul Uniunii
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Scriitorilor din R. Moldova poetului Marina Popescu pentru cartea
Ultimul nu va stinge lumina, Editura Paralela 45, 2015 .
SECŢIUNEA MANUSCRISE:
Premiul Editurii Paralela 45 şi al revistelor „Viaţa Românească” şi
„Euphorion” - Alexandra Negru; Premiul Editurii Junimea şi al revistelor
„Vatra” şi „Scriptor” – Cornelius Ioan I. Drăgan; Premiul Editurii
Timpul şi al revistei „Convorbiri literare” - Ionuţ Bogdan Cărăuşu;
Premiul Editurii Vinea şi al revistelor „Familia” „Cronica veche” - Eliza
Liţă; Premiul Editurii Princeps Multimedia şi al revistei „Feed back” –
Andreea Pătraşcu; Premiul Editurii Charmides şi al revistelor „Verso” şi
„Infinitezimal” – Cristina Costov; Premiul Editurii Eikon şi al revistei
„Conta” – Livia Adriana Mihai; Premiul Editurii 24 de ore şi al revistei
„Simpozion”– Adina Voica Sorohan; Premiul revistei „Familia” –
Theodor Paul Şoptelea; Premiul revistei „Argeş” – Raluca Cosmina
Calancia; Premiul revistei „Poesis” – Ionuţ Alupoaie şi Elena Luceac;
Premiul revistei „Poezia” – Maria Anastasia Tache şi George
Moroşanu; Premiul revistei „Ateneu” – Simina Ioana Teodorescu;
Premiul revistei „Porto Franco” – Adelina Ioana Gherasim şi Bianca
Maria Bursuc; Premiul Revistei „Hyperion” – Iustin Butnariuc; Premiul
revistei „Ţara de Sus” – Sabina Sabotnicu, Ioana Mădălina Dăscălescu,
Cătălina Antonescu:
SECŢIUNEA
INTERPRETARE
CRITICĂ
A
OPEREI
EMINESCIENE:
Premiul revistei „Convorbiri literare” – Emanuel Lupaşcu-Doboş;
Premiul revistei „Poesis” – Corina Dumitriu; Premiul revistei „Hyperion”
– Simina Ioana Teodorescu; Premiul revistei „Poezia” – Mihaela
Loghin; Premiul revistei „Scriptor” – Violeta Zamfirescu.
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